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Behov for fornyelse
Over hele landet bliver der gjort op med vanetænkning og hverdagsrutiner.
Mandag Morgen afdækker en række udfordringer for velfærdssamfundet.
Vi giver bud på nye løsninger. Vi kalder det Velfærdens 2025-plan.

D

anmark er verdensberømt for sin velfærdsmodel. Ledere
fra hele verden skeler misundeligt til Danmark og de andre
nordiske lande for at lade sig inspirere.
Vi er også selv meget stolte af vores velfærdsmodel.
Danskerne stemte velfærdssamfundet ind på en 1. plads som den
vigtigste værdi at have med ind i fremtiden som led i tidligere kulturminister Bertel Haarders værdikanon. Velfærdssamfundet sejrede foran andre værdier som frihed, tillid og lighed for loven.
Hver eneste dag tager 700.000 folkeskolelærere, SOSU-assistenter, sygeplejersker og andre offentligt ansatte på arbejde for at levere
velfærd til unge som ældre danskere.
Men velfærdssamfundet er truet. De ansatte drukner i bureaukrati og papirbøvl. Selv om vi hvert år bruger over 800 milliarder kr.
på sundheds-, social- og uddannelsesopgaver, er der fortsat 750.000
danskere i den erhvervsaktive alder på overførselsindkomst. Vi har
svært ved for alvor at knække den sociale arv. Integrationen halter.
Og danskernes tillid til at kunne få den rigtige behandling på landets sygehuse, den bedste undervisning i den offentlige folkeskole
og andre prioriterede velfærdsydelser falder.
Mandag Morgen har de seneste måneder fokuseret på en række
udfordringer for velfærdssamfundet. Vi er dykket ned i innovative
tiltag og best practice. Vi er kommet med bud på nye løsninger. Vi
har kaldt det Velfærdens 2025-plan.
Over hele landet bliver der gjort op med vanetænkning og hverdagsrutiner, som andre kan lade sig inspirere af.
Nogle kommuner kan f.eks. lade sig inspirere af København,
som investerer milliarder af kroner i kernevelfærden. Planen er, at
de mange penge skal være tjent hjem igen om senest seks år ved at
finde smartere, bedre og billigere måder at løse opgaverne på.
Andre kommuner har øget fokus på sociale investeringer, så en
langt større del af det sociale og pædagogiske arbejde bliver baseret

på de metoder, der har størst dokumenteret effekt. En tendens, som
også breder sig i andre lande som Australien, USA og New Zealand.
Borgmestre er også i stigende grad villige til at lade socialt ansvarlige virksomheder påtage sig et større ansvar. Knap hver fjerde
kommune har f.eks. vedtaget en strategi for, hvordan de vil fremme
socialøkonomiske virksomheder.
En fornyelse af den offentlige sektor står også højt på både statsminister Lars Løkke Rasmussens og formand for Socialdemokraterne Mette Frederiksens dagsorden. De lægger begge op til nye måder
at styre velfærdssamfundet på. De vil give større frihed til kommunerne. Medarbejderne skal have mere tid til at passe deres arbejde
og bruge mindre tid på bureaukrati. Den nye minister for offentlig
innovation, Sophie Løhde, skal nu med et udspil til 2018 prøve kræfter med at realisere de mange planer og ønsker for en modernisering
af den offentlige sektor.
Nogle kommuner er allerede løbet i forvejen. Odense styrer
f.eks. efter mål og effekter for borgerne. Andre bygger ny ledelse op
med udgangspunkt i en tillidsreform. Og der er bred enighed om, at
sundhedsvæsenet i langt højere grad skal styres efter, om det samlede behandlingsforløb skaber nytte for den enkelte patient.
Traditionen tro bliver der udvekslet erfaringer, dannet nye netværk og delt visitkort, når omkring 1.000 af velfærdens frontløbere
torsdag mødes i Øksnehallen i København til Mandag Morgens årlige Velfærdens Innovationsdag. Det er 8. år i træk, at Mandag Morgen
arrangerer Danmarks største konference om velfærdsinnovation.
I en tid, hvor kommuner, regioner og staten har fokus på at skabe
fornyelse af velfærden for stadig færre kroner og stigende forventninger fra borgerne, har der heller aldrig været så stort behov for at
lade sig inspirere af andre.
Med dette særnummer af Mandag Morgen håber jeg, at du kan få
inspiration til nye veje til bedre velfærd.

Lisbeth Knudsen
Ansv. chefredaktør
og direktør
MANDAG MORGEN
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Patienter skal evaluere
resultatet af behandlingen
Selv om Danmark bruger over 100 milliarder kr. på sundhed,
bliver patienterne kun i få tilfælde spurgt, om behandlingerne har hjulpet på deres problemer. Det skal nu være slut.

16

Vi er klar til at diagnosticere os selv
INTERVIEW Væksten i digital selvdiagnosticering tvinger
myndighederne til at nytænke sundhedsvæsenet, vurderer
Julie Bretland, direktør for Our Mobile Health.

19

Velfærdsamfundet kan
være 100 mia. kr. billigere
INTERVIEW Velfærdssamfundet er inde i en dødsspiral, og
situationen er langt mere alvorlig, end de fleste har indset.
Det mener Knud Aarup, formand for Socialpolitisk Forening.

06

Kommuner vil spare millioner
på bedre hjælp til de svageste

1 pct. af borgerne har så tunge sociale problemer, at de tegner
sig for 30 pct. af de kommunale velfærdsudgifter. Nu er flere
kommuner i gang med at effektivisere indsatsen over for de
socialt tungeste borgere.

10
Sundhedspersonale deler
ikke alle data om patienter
Ny undersøgelse viser, at 80 pct. af de professionelle
ikke mener, at de har tilstrækkelig fælles viden om
deres patient, fordi data ikke følger patienten.

21

Politikere lader sygeplejersker
løse problemer på plejecenter
Omstillingen fra kontrol- og regelstyring til tillidsbaseret
ledelse i hovedstaden har nået medarbejderne i
frontlinjen. En årelang proces, som politikerne på
Christiansborg først nu sætter på dagsordenen.

24

Danmark viser vilje til integration
I modsætning til den gængse opfattelse er der et hav af gode
integrationsløsninger rundt om i Danmark.
Integrationens Danmarkskort, der er udviklet af
Mandag Morgen, viser 180 af dem.

14
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om de offentligt ansattes gunst
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Odense luger ud i detailstyring

Fonde overtager social fornyelse

Odense Kommune lægger styringen om fra New
Public Management og dens detailstyring til styring
efter de effekter, borgere og virksomheder oplever.

Private fonde sikrer den nødvendige nytænkning på
det økonomisk trængte socialområde.

28

38

København investerer milliarder i velfærd

Udsatte familier på vej ind i samfundet

Hovedstaden går nye veje for at finde smartere og billigere
måder at løse velfærdsopgaverne på ved at investere milliarder. Pengene skal være tjent hjem om senest seks år.

Lolland Kommune går imod de seneste ti års udvikling og sender flere udsatte borgere i arbejde og flere af deres børn i skole.

30

41

Med familien for bordenden
Frank
Jensen:
Ja, vi
løber en
risiko,
men vi har
seks år

Sociale virksomheder skal
skabe tusindvis af job til udsatte

31

Socialøkonomiske virksomheder kan sikre job til
flere udsatte borgere og blive en vigtig byggesten i
fremtidens velfærdssamfund

Finlands borgerlige regering
tester borgerløn light
Siden nytår har Finlands borgerlige regering testet
basisindkomst til udvalgte arbejdsløse borgere.

44
48

Hele verden
gør klar
til basisindkomst

Eksperter vil stoppe
famlen i blinde for milliarder
En række eksperter vil gøre op med vanetænkning i
velfærdssamfundet. De har stiftet et fagligt selskab
for at fremme evidensbaseret praksis.

34

Globalt fokus på sociale investeringer
I USA skal en kommission undersøge mulighederne for sociale investeringer. I New Zealand og Australien udvikler man
lige nu nye metoder til løsning af sociale problemer. Nu kommer de sociale investeringer på finansloven i Australien.

35

250 millioner til sociale indsatser med effekt
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Ekspert:

Velfærdssamfundet kan
være 100 mia. kr. billigere
Det danske velfærdssamfund er inde i en dødsspiral. Alt for mange bliver unødvendigt efterladt på
samfundets sidelinje. Store sociale dræbere som autisme, ADHD og ordblindhed bliver ikke taget
alvorligt nok. Sådan lyder den opsigtsvækkende konklusion fra formanden for Socialpolitisk Forening, Knud Aarup. Hans kur til at fremtidssikre velfærden er kontroversiel og politisk ømtålelig.

Vi er på vej til at
afskalle en gruppe
af befolkningen, som
ikke køber ind på
kerneværdierne i det
danske velfærdssamfund.
De er ligeglade med
fællesskabet. De pumper
systemet. Når de ikke kan
blive rige på at arbejde, kan
de blive rige på at pushe.
Deres største mål er måske
at blive førtidspensionister.
De snobber nedad. Og vi
overser, at det breder sig.

Torben K. Andersen
tka@mm.dk

INTERVIEW

K

nud Aarup er en mand med solid indsigt i og stor erfaring med de fleste hjørner af velfærdsamfundets maskinrum. Han kender dets styrker og svagheder. Han
ved, hvor skoen for alvor trykker.
Når han skal stille en diagnose af velfærdssamfundet anno januar 2017, fælder han en usædvanlig hård og dramatisk
konklusion.
”Velfærdssamfundet er inde i en dødsspiral. Det fungerer ikke
længere godt nok. Situationen er mere alvorlig end de fleste har
indset og det indtryk, som politikerne tegner. Der hersker en slags
velfærdsillusion. Vi siger, at velfærdssamfundet fungerer, og vi er
rigtig glade for det. Men vi ser ikke de træk, som går i den helt anden
retning,” siger Knud Aarup.
Han har i over 30 år beskæftiget sig med den offentlige sektor.
Han har været direktør i Socialstyrelsen og embedsmand i Indenrigsministeriet. Han har rådgivet Schlüter-regeringen. Han har
været direktør i forskellige jyske kommuner som Horsens, Hadsten
og Randers. I dag er han selvstændig og formand for Socialpolitisk
Forening.

De tre sociale dræbere
Knud Aarup mener, at det danske velfærdssamfund koster 100 milliarder kr. mere i offentlige udgifter om året, end det er nødvendigt
– svarende til godt 7 pct. af BNP – og at op imod 200.000 personer
i den erhvervsaktive alder på overførselsindkomst kunne klare sig
selv, hvis de havde fået den rette socialfaglige indsats i tide.
”Det skal ikke forstås som en kritik af de ansatte ude i de enkelte
velfærdsinstitutioner. Men vi tænker fortsat sociale indsatser som
en omkostning og ikke som en investering. Vi sender regningen direkte videre til næste generation, som skal betale for de mennesker,
som i dag ikke får den nødvendige støtte til at mestre deres eget liv,”
siger Knud Aarup.
Han er også bekymret for det, han betegner som de tre sociale
dræbere: autisme, ADHD og ordblindhed. Mange unge med en af
23. JANUAR
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Knud Aarup
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— Socialt udsatte voksne koster i snit 530.000 kr. om året.

KILDE — Børne- og Socialministeriet.

disse diagnoser gennemfører ikke grundskolen. Og færre end hver
5. af de unge med autisme eller ADHD påbegynder ifølge Knud Aarup en ungdomsuddannelse.
”Det er på ingen måde acceptabelt, at der i et velfærdssamfund
som det danske ikke er større politisk og faglig opmærksomhed
om dette problem med de tre sociale dræbere. Vi taler om en stor
gruppe på op imod 130.000 børn og unge under 20 år, som falder
igennem systemet eller bliver bremset i deres udvikling. De får ikke
de muligheder, som deres ressourcer og begavelse berettiger,” siger
Knud Aarup.
Han giver dog også i dette interview en opskrift på en kur, som
både er en form for nødhjælp til at standse dødsspiralen, og som
også skal fremtidssikre velfærdssamfundet. Kuren består af en stribe løsninger, hvoraf flere er særdeles ømtålelige og med garanti vil
skabe vrede blandt store dele af det politiske kor på Christiansborg,
i centraladministrationen og fagbevægelsen.

ske forhold. Han er dykket ned i statistikkerne om anbragte unge,
ADHD’ere og andre store grupper. Han har nærlæst de offentlige
regnskaber.
Han når frem til, at denne gruppe koster de offentlige kasser omkring 100 milliarder kr. årligt. Dertil kommer så det produktionstab
og de tabte skatteindtægter, som det danske samfund går glip af set
i forhold til, hvis de havde levet et “normalt liv”.
Bliver de lagt oveni, løber det samfundsøkonomiske tab op i
astronomiske 150 milliarder kr. årligt. Det vidner om et kæmpemæssigt økonomiske – og menneskeligt potentiale – ved at styrke
forebyggelse, så færre ender på sidelinjen.
”Det er ufatteligt store summer, vi taler om. Velfærdsamfundet
er mindst 100 milliarder kr. dyrere, end det burde være. Det er katastrofalt, at der ikke er større opmærksomhed på disse samfundsøkonomiske tab. Specielt når man ser, hvordan man mange gange
har lavet beregninger af de samfundsøkonomiske omkostninger
ved f.eks. rygning eller manglende motion. Det kan hænge sammen med, at der i flere år har hersket en almindelig misforståelse
mellem Finansministeriet og Kommunernes Landsforening om, at
jo mindre man vidste om socialområdet, jo bedre. For jo mere man
vidste, jo dyrere blev det. Derfor begår vi de samme fejl som for 20
år siden. Skal vi ændre det for fremtiden, bliver vi nødt til at gøre
det nu.”

Astronomisk tab
Sidste år blev der født næsten 60.000 børn i Danmark. Erfaringerne har vist, at en stor del af dem vil ende på samfundets sidelinje
som f.eks. narkomaner, alkoholikere, kriminelle, psykisk syge eller
langtidsledige. Sådan har det været gennem alle år.
Ud over de menneskelige tab er det også dyrt for samfundsøkonomien. Præcis hvor dyrt, er svært at gøre op. Børne- og Socialministeriet giver i sin seneste Socialpolitisk Redegørelse et bud på omkostningerne. Men det dækker kun en del af regningen. Se figur 1.
Knud Aarup giver nu med inspiration fra en svensk model sit
bud på regningen. For i Sverige har pensionskoncernen Skandia
sammen med de to nationaløkonomer og fremtidsforskere Ingvar
Nilsson og Anders Wadeskog kortlagt de økonomiske konsekvenser, hvis der ikke bliver grebet tidligt ind.
De svenske eksperter tager udgangspunkt i, at ca. 12 pct. af en
svensk ungdomsårgang på et tidspunkt ender ude på samfundets
sidelinje, inden de når pensionsalderen. Den samfundsøkonomiske regning løber op i over 200 milliarder svenske kr. for hver eneste ungdomsårgang.
Knud Aarup har forsøgt at tilpasse den svenske model til dan-

—

Reformer bliver katastrofale på sigt
Han fremhæver det nye kontanthjælpsloft og den lave integrationsydelse som eksempler på nye love, der kan få katastrofale konsekvenser på sigt, da de ikke tager højde for de samlede samfundsøkonomiske regnestykker.
De to reformer forventes at sende 1.200 flere i arbejde og styrker
dermed de offentlige finanser nu og her. Men de kommer samtidig
til at berøre tusindvis af børn, hvis forældre kan miste flere tusinde
kroner hver måned.
Beskæftigelsesministeriet anslår, at kontanthjælpsloftet, der
trådte i kraft 1. oktober sidste år, har ramt 43.500 børn. Den lave
integrationsydelse kommer til at ramme 21.800 børn årligt. De
risikerer nu at måtte spare på mad, tøj, medicin, sociale aktivite-

7

—

›

ter og offentlig transport. Det kan få store sociale konsekvenser.
”Det er dokumenteret mange gange efterhånden, at børn, som
vokser op i fattigdom eller med store økonomiske bekymringer,
ikke vil være så indlæringsparate og vil have mindre arbejdshukommelse end andre børn. Vi skaber derfor dummere børn, som vi
ved, vi om 20 år vil få vanskeligt ved at beskæftige. Det er der ikke
taget højde for i regeringens regnestykke. De ser kun på effekten af
det øgede arbejdsudbud,” siger Knud Aarup.

Jeg vil opfordre
meget til, at vi får
en bestemmelse i
lovgivningen om, at
borgerne har krav på
helhed og sammenhæng i
indsatsen, og som betyder,
at én person får ansvaret.

Folk mister tillid til velfærd
Når han fælder så alarmerende en dom over velfærdssamfundets
udvikling, hænger det også sammen med to andre forhold.
For det første er han stærkt bekymret over, at en stor gruppe af
de dårligst stillede vender samfundet ryggen. Det er nogle af de typer, som forfatteren Karina Pedersen skildrer i sin bog “Helt ude i
hampen” om livet i underklassen, eller som Morten Pape beskriver
i sin anmelderroste bog “Planen” om sin barske opvækst i Urbanplanen på Amager.
”Vi er på vej til at afskalle en gruppe af befolkningen, som ikke
køber ind på kerneværdierne i det danske velfærdssamfund. De er
ligeglade med fællesskabet. De pumper systemet. Når de ikke kan
blive rige på at arbejde, kan de blive rige på at pushe. Deres største
mål er måske at blive førtidspensionister. De snobber nedad. Og vi
overser, at det breder sig.”
For det andet mener Knud Aarup, at en stigende del af middelklassen efterhånden er ved at være trætte af den offentlige sektor.
De har mistet tilliden til, at velfærdssamfundet kan levere den kvalitet, som de forventer.
Han fremhæver det stigende antal forældre, som sender deres
børn i privatskole. Mange har en alarmerende mistillid til sundhedsvæsenet og er usikre på, om de får den rette behandling. Og
mange føler et misforhold mellem den skat, de betaler, og den service, de får.
”Jeg er meget bekymret for disse tendenser. Det danske velfærdssamfund er ikke, hvad det har været. Det er inde i en slags
dødsspiral. Det er blevet et 80 pct. velfærdssamfund, hvor op imod
20 pct. bliver efterladt på samfundets bund. Breder håbløsheden
sig blandt de dårligt stillede og oplevelsen af dårlig service, vil velfærdssamfundet bryde samen,” siger Knud Aarup.
Andre faresignaler i det aarupske velfærdsunivers er den stigende ulighed. Det er heller ikke lykkedes for alvor at knække kurven
for folk på overførselsindkomst. Andelen af folk i den erhvervsaktive alder på dagpenge, kontanthjælp, efterløn, førtidspension og andre overførsler har gennem de sidste 30 år ligget over 20 pct. Og selv
om velfærdssamfundet koster de danske skatteydere over 800 milliarder kr. om året, er det ikke lykkedes at knække den sociale arv.
”Det danske samfund kan på mange måder karakteriseres som
et kastesamfund, hvor børn af førtidspensionister bliver førtidspensionister, og hvor selv de dummeste børn af akademikere fra
middelklassen får en lang videregående uddannelse,” siger han.

Kur skal stoppe dødsspiralen
Han har også en kur for at få velfærdsamfundet ud af den negative
spiral. En kur, som kræver indsatser på en lang række forskellige
felter.
Først og fremmest ser han et stort behov for at få taget kvælertag
på den udbredte silotænkning, som har bredt sig gennem de sidste
23. JANUAR
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30 år med New Public Management, og få skabt langt mere sammenhæng og fokus på helheden. Det gælder lige fra de enkelte ministerier og styrelser til forvaltninger og institutioner.
”Det vigtige er hele tiden at havde den enkelte borger i centrum
for vores indsats. Det har vi ikke i dag. Man ser på dem fra forskellige ministerier, forskellige faggrupper og fra forskellige institutioner. Der er den store fejl sket,” mener han.
Når f.eks. Sundhedsstyrelsen taler om at have et stærkt fokus
på helhed og sammenhæng, sker det ifølge Knud Aarup ikke i samarbejde med andre store socialområder som beskæftigelse, uddannelse og integration, men kun ud fra sundhedsområdets egne
præmisser.
På samme måde bør f.eks. en sårbar familie med tre børn heller
ikke længere være tilknyttet 10 vidt forskellige sagsbehandlere fra
hver sin del af kommunen med hver sin ekspertise. I stedet skal
kun én af de professionelle tage teten, have ansvaret for at koordinere indsatsen og få skabt den nødvendige tillid til familien.

Knud Aarup

kan skabe større sammenhæng og effekt, hvis de tre store sociale
forbund slog sig sammen,” siger han.
Knud Aarup opfordrer også politikerne til at tænke ud af boksen
for at få langt flere af de ca. 750.000 folk i den erhvervsaktive alder,
der er parkeret på kontanthjælp, sygedagpenge og andre overførselsindkomster, tilbage på arbejdsmarkedet.
Det var et af statsminister Lars Løkke Rasmussens store løfter
fra valgkampen at få flere tilbage i job. Men hans politiske reformer siden valget har kun bidraget minimalt til at sluse flere tilbage.
Mange af de 750.000 folk er også parkeret på efterløn og førtidspension og har derfor ikke udsigt til at komme tilbage i job. Andre er
på barsel eller er blot kortvarigt parkeret på sidelinjen og vil snart
kunne vende tilbage.
Knud Aarup anslår derfor, ar der er behov for et alternativt arbejdsmarked for mindst 150.000 voksne danskere. De vil ikke
kunne begå sig på det ordinære arbejdsmarked. Men de vil kunne
bidrage på andre måder og dermed både få et rigere liv og samtidig
blive en økonomisk gevinst for velfærdssamfundet.
En af byggestenene til et alternativt arbejdsmarked er socialøkonomiske virksomheder som Specialisterne, Huset Venture og Glad
Fonden. Ca. hver fjerde kommune har vedtaget strategier for at få
sat skub i flere af den slags virksomheder.
”Vi bliver nødt til at finde nogle typer af job, som giver nogle
nyttefunktioner uden at udkonkurrere de ordinære arbejdspladser.
Her kan socialøkonomiske virksomheder blive en væsentlig bygeklods. Derfor vil det også være en god ide at forpligte kommunerne
til at afsætte et konkret beløb som f.eks. 10 kr. per indbygger til at
støtte socialøkonomiske virksomheder,” siger Knud Aarup.

Borgmestre skal lave nye familieinstitutioner
Knud Aarup opfordrer ligefrem regeringen til at indføre en lovgivning, der giver folk krav på at have helhed og sammenhæng i deres
hjælp fra kommunen.
”Vi bliver nødt til at vende tingene på hovedet. Da jeg var social- og arbejdsmarkedsdirektør i Randers Kommune, talte vi på
et tidspunkt 18 fagprofessionelle grupper, som skulle ind over senhjerneskadede. Jeg vil opfordre meget til, at vi får en bestemmelse i
lovgivningen om, at borgerne har krav på helhed og sammenhæng
i indsatsen, og som betyder, at én person får ansvaret,” siger han.
Han opfodrer også kommunerne til at etablere en helt ny type af
institutioner – familieinstitutioner – med vidt forskellige faggrupper som sundhedsplejersker, socialrådgivere, socialpædagoger og
børnehavepædagoger tæt på borgerne ude i belastede boligkvarterer.
De ansatte skal have mulighed for at komme ud i folks hjem,
skabe tillid til borgerne og give råd og vejledning. På denne måde
kan de give udsatte børn og deres familie et bedre rygstød tidligt
i livet og forebygge, at problemerne vokser sig større, så de bliver
endnu dyrere at reparere senere i livet.
”Der er brug for at udtænke helt nye typer af institutioner. Vi
ved, at de første seks år i børns liv er så afgørende at få støttet dem
og deres familier, som har det vanskeligt. Alt, hvad der sker herefter, er enten meget dyrt at lave eller har meget lille effekt,” siger
Aarup.

Større frihed til borgmestrene
Han tilhører også det kritiske kor af eksperter, som efterlyser et
fundamentalt opgør med det udbredte New Public Managementregime, som har gennemsyret hver en krog af det danske velfærdssamfund gennem de sidste årtier.
Selv om der er blevet skrevet flere nekrologer over NPM-regimet,
så lever det i bedste velgående og ligger nærmest i selve rygraden
på enhver DJØF’er i centraladministrationen med selv den laveste
anciennitet.
Knud Aarup opfordrer til en bred palet af tiltag for at ændre styringen af den offentlige indsats. Han opfordrer bl.a. regeringen til at
give større frihedsgrader til kommunerne. Christiansborg skal også
blande sig langt mindre i, hvad en kommune må og skal.
Han appellerer også til, at ministre får mulighed for at ansætte
en viceminister for bedre at kunne matche embedsmændene. Politikerne i Folketinget skal også have større adgang til uafhængig
viden og forskning på deres områder.
”Min store bekymring er, at den rådgivning, vi giver politikerne
på Christiansborg i dag, er styret af det syn, som topembedsmændene i centraladministrationen er præget af og opdraget i. De ligner
hinanden alle sammen. De har ikke en viden om, hvordan tingene
rent faktisk foregår i frontlinjen ude i velfærdsinstitutionerne. Derfor får vores politikere ikke den viden, som skal til for at kunne gennemskue konsekvenserne af de beslutninger, de træffer. Det er et
stort demokratisk problem.”
Knud Aarup forventer senere på året at udgive en bog med sin
diagnose af det danske velfærdssamfund og med bud på, hvordan
det kan fremtidssikres •

Store forbund skal slå sig sammen
Han sender også en bombe direkte ind i fagbevægelsen. Han opfordrer de tre store sociale velfærdsforbund – Dansk Socialrådgiverforening, Socialpædagogisk Landsforbund og BUPL – til at slå
sig sammen i ét nyt og stort forbund. Han mener, at det vil sikre en
bedre indsats for den enkelte borger.
”Jeg bilder mig ikke ind, at vi kan lave en socialfaglig schweizerkniv, hvor én faggruppe kan gøre det hele. Men jeg er bange for, at
vi i vores skelnen mellem forskellige typer af arbejde organiseret i
hvert sit forbund har fået skabt en overspecialisering, som gør, at
vi har mistet fokus på den enkelte borger, og hvad der skal til, for
at det enkelte menneske kan udvikle sig. Jeg ved, at mit synspunkt
ikke er populært i fagbevægelsen. Men jeg er ikke i tvivl om, at vi
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2025-PLAN

Kommuner vil spare millioner
på bedre hjælp til de svageste
1 pct. af borgerne har så tunge og komplekse sociale problemer, at de tegner sig for 30 pct. af de
kommunale velfærdsudgifter. Nu er flere kommuner i gang med at effektivisere indsatsen over
for de tungeste sociale borgere. Målet er at forbedre hjælpen og spare penge.

Torben K. Andersen
tka@mm.dk

VELFÆRD

L

one er 45 år og på kontanthjælp.
Hun har tre børn. Den ældste på
14 år har det svært i skolen og er
begyndt at skære i sig selv. Og
Lone selv har dårlig ryg og kronisk
hovedpine pga. meningitis. Hun har et begyndende alkoholmisbrug, men håber på
at blive godkendt til et flexjob. Familien er
i nærmest konstant kontakt til kommunen
gennem tilknyttede psykologer, sagsbehandlere, støttepædagoger og en fysioterapeut.
Lone er en af samfundets dyre personer.
De forskellige sociale indsatser og ydelser
løber op i over 500.000 kr. om året. Hun tilhører den lille gruppe på blot 1. pct. af borgere, der har så tunge og komplekse sociale
problemer i bagagen, at de lægger beslag på
ca. 30 pct. af de kommunale velfærdsomkostninger.
Men det kan nu være slut. En række af
landets kommuner som København, Gribskov, Helsingør, Halsnæs og Lyngby-Taarbæk
er i fuld gang med at nytænke og effektivisere indsatsen over for nogle af sine tungeste
sociale grupper som misbrugere, plejekrævende førtidspensionister og syge ledige på
kontanthjælp. Se tekstboks.
De har et mål om at kunne spare millioner af kroner og samtidig give folk som Lone
og andre udsatte en bedre hjælp og en lettere
hverdag.
Fremover skal en sårbar familie med tre
børn ikke længere være tilknyttet en række
forskellige sagsbehandlere fra hver sin del
af kommunen, have fire forskellige ukoordinerede handleplaner og genfortælle sin historie talrige gange til skiftende fagmedarbejdere uden at få skabt en nødvendig tillid.
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Kommunerne håber på at blive bedre til
at koordinere hjælpen, tænke på tværs af
siloerne og have større fokus på de mest effektive løsninger, så de både kan skære udgifterne ned og samtidig forbedre hjælpen.
Halsnæs i Nordsjælland er formentlig
den kommune, som er længst fremme på
området med at nytænke hele indsatsen
for de mest udsatte grupper, og kan dermed
blive en slags foregangskommune for andre. Kommunen har taget hul på en helt ny
strategi, der kommer til at berøre 750 af de
dyreste borgere og forventer at kunne spare
over 20 millioner kr. årligt. Direktør i Halsnæs Kommune Lisbeth Rindom har store
forventninger til den nye strategi.
“Jeg forventer, at vi kan lave nye løsninger med større effekt for borgerne og samtidig spare millioner af kroner,” siger Lisbeth
Rindom.

Store gevinster
Lone er en opdigtet person. Men hun er
et typisk eksempel på nogle af de udsatte
grupper, som bor i alle landets kommuner.
Fælles for dem alle er, at de får massiv hjælp
og derfor tegner sig for en meget stor del af
kommunernes velfærdsudgifter. De har ofte
et omfattende og komplekst behov for hjælp,
der går på tværs af de forskellige forvaltninger i kommunen.
Det kan være en misbruger, som har
svært ved at slippe sine laster, leve op til sit
ansvar som forælder og har lang udsigt til at
få et job. Det kan være en ung uden hverken
job eller en afsluttet uddannelse, og som er
ved havne på samfundets sidelinje som kriminel eller misbruger. Eller det kan være en
midaldrende ufaglært kontanthjælpsmodtager med en svær diagnose, som er i tæt
kontakt med mange forskellige folk i kommunen – lige fra jobcentret til handicapforvaltningen.
Som regel gør alle medarbejdere deres
bedste for at hjælpe folk på fode igen. Men
ofte overlapper de enkelte sociale indsatser hinanden. Den ene sagsbehandler ved
ikke altid, hvad den anden sagsbehandler
laver. En familie med tre børn kan have
tre forskellige psykologer tilknyttet. Den
manglende koordination kan resultere i,
at hjælpen overstiger den enkelte families
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De er i gang
En række af landets kommune
er i fuld gang med at nytænke
og redesigne deres indsats
over for nogle af samfundets
dyreste folk med komplekse
sociale problemer i bagagen.
Det drejer sig bl.a. om:
✳ Billund
✳ Frederikshavn
✳ Furesø
✳ Gribskov
✳ Halsnæs
✳ Helsingør
✳ Høje-Taastrup
✳ Hørsholm
✳ København
✳ Lyngby-Taarbæk
✳ Rudersdal
Kilde
Morgen.

Implement og Mandag

behov. Og i de mere komplekse sager kan de
forskellige former for støtte direkte modarbejde hinanden.
Konsulentfirmaet Implement Consulting Group har specialiseret sig i at effektivisere kommunernes tværgående sociale
indsatser. Partner i Implement Tor Nonnegaard-Pedersen mener, at kommunerne har
et betydeligt potentiale for at forbedre indsatsen og samtidig spare penge.
“Alle medarbejdere bestræber sig på at
gøre deres bedste. Men mange af de borgere
med komplekse sociale problemer, vi taler
med, har en oplevelse af, at folk ikke taler
sammen i kommunen. Og det gør de ofte
heller ikke,” siger Tor Nonnegaard-Pedersen
og tilføjer:
“I stedet for at have fem eller otte forskellige medarbejdere tilknyttet en familie med

Vi er meget
dygtige til at
arbejde ned i
siloerne. Men
der mangler ofte
sammenhæng
på tværs af
kommunen.
Lisbeth Rindom
Direktør i Halsnæs Kommune

hver sin plan, kan man gøre det langt smartere, mere effektivt og billigere ved at se på
det samlede behov for en familie på én gang
og den samlede økonomi, som er bundet til
denne familie. Der er kæmpe store kvalitets- og effektiviseringsgevinster at hente,
hvis man har dette overblik. Der er bare ikke
så mange, der har det.”

Halsnæs viser vejen
Halsnæs har længe arbejdet på at nytænke
sin indsats for de mest tunge sociale grupper.
“Vi er meget dygtige til at arbejde ned i siloerne. Men der mangler ofte sammenhæng
på tværs af kommunen. Vi har oplevet, at vi
nogle gange næsten bliver en hindring for
borgerne. Vi har så mange medarbejdere i
gang med disse borgere, mange forskellige
planer og mange ting, som ikke er koordineret. En familie med tre børn kan for eksempel
have tre forskellige psykologer inde over – en
psykolog for hvert barn. På samme måde skal
en familie, som er i gang med noget træning

Jeg er helt
overbevist om,
at vi kan gør det
bedre og for færre
penge.
Stine Johansen
Direktør i Helsingør Kommune

om forældrerollen for at undgå en eventuel
anbringelse nok heller ikke lige nu have et
aktivt tilbud fra jobcentret,” siger direktør i
Halsnæs Kommune Lisbeth Rindom.
Kommunen har kortlagt ni forskellige målgrupper med hver deres komplekse
sociale problemer, der går på tværs af de
forskellige afdelinger, og som hver især
trækker store ressourcer på de offentlige
pengekasser. De samlede udgifter til disse
folk løber op i knap 200 millioner kr. om
året. Se figur 1.
Tanken er, at disse udsatte grupper fremover ikke længere skal mødes med en række
vidt forskellige sagsbehandlere med hver
deres forskellige kompetencer. Kommunen
vil i stedet organisere sig i forskellige teams,
der får ansvaret for de mange folk.
F.eks. skal en sårbar familie med tre børn
fremover blot være tilknyttet to personer.
De to konsulenter vil få ansvaret for at koordinere den samlede hjælp til familien. Den
ene konsulent vil f.eks. have ansvaret for beskæftigelse. Den anden konsulent vil mere
have fokus på sociale forhold og børnene.
De to konsulenter skal som udgangspunkt stå for 75 pct. af al den hjælp, som
familien i dag får fra mange forskellige folk
fra kommunen. De to konsulenter kan derudover trække på hjælp fra et ekspertteam
i deres bagland. Og de vil i nogle tilfælde
skulle trække på specialister.
“Man kan jo ikke erstatte en psykolog eller misbrugsbehandler med en borgerkonsulent. Men borgerkonsulenterne får opgaven med at koordinere, hvad der skal ske,
så der ikke bliver sat for meget i gang på én
gang,” siger Lisbeth Rindom.
Som den første kommune har Halsnæs
også allerede kalkuleret med en økonomisk
gevinst på området. Den forventer at spare
13 millioner kr. på dette års budget – svarende til ca. 8,5 pct. af udgifterne til disse borgere. Og i 2018 er der lagt en besparelse på
godt 20 millioner kr. ind i budgettet. Nogle
af pengene bliver hentet hjem i form af sparede udgifter til sociale indsatser. Andre
millioner kommer i pengekassen i form af
sparede udgifter til kontanthjælp og andre
overførselsindkomster.
“Vi kan ikke effektivisere eller rationalisere mere ned i søjlerne. Der har vi været så
mange gange gennem tiderne, at der efterhånden kun er peanuts tilbage. Men vi tror
på, at der er noget at hente, når vi arbejder
på tværs af søjlerne,” siger Lisbeth Rindom.

Tre store perspektiver
Helsingør er også meget langt fremme på
området. Her har man udpeget fem målgrupper med tilsammen 650 borgere. Det er
både sårbare unge, misbrugere og udsatte
familier. Se tekstboks 2.
“Der er tre perspektiver i den her strategi,” siger direktør i Helsingør Kommune,
Stine Johansen, og folder dem ud:
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Sådan har de gjort
i Helsingør
Helsingør har i første omgang
fokus på 650 af sine borgere
med komplekse sociale udfordringer.
Udvælgelse af målgrupper er sket på baggrund af
omfattende dataindsamling,
kvalitative fokusgrupper og
workshops. Det har resulteret
i fem målgrupper med
tilsammen 650 borgere.
1. Unge, der er i overgang mellem kommunens børne-,
unge- og voksenområde
2. Borgere, som er i kontakt
med kommunens job-/
uddannelsescenter, og som
samtidig er i misbrugsbehandling
3. Borgere, der modtager:
• Kommunal genoptræning
eller vedligeholdelses
træning
• Hjælp i hjemmet
• En overførsel
4. Borgere i den arbejdsdygtige alder, som har brug for
pleje og omsorg
5. Familier, der modtager
ydelser fra både Center for
Børn, Unge og Familier og
Center for Job og Uddannelse
Kilde

Helsingør Kommune.

“For det første skal det simpelthen give
mere værdi for borgerne. Det handler om
troen på det enkelte menneskes egne ressourcer. Vi ser jo virkelig socialt hårdt prøvede mennesker, som formår at rykke sig.
Vores opgave er at tilvejebringe den støtte
og de løsninger, som skal til, for at borgerne
rent faktisk kan komme videre.”
“For det andet er den måde, vi håndterer
det på i dag, temmelig dyr. Jeg er helt overbevist om, at vi kan gør det bedre og for færre
penge. For det tredje er det også et projekt
om organisationsudvikling – at udvikle
medarbejdere og ledere i forhold til at drive
en kommunal forvaltning på tværs af bevillinger, paragraffer, økonomi og fagligheder.
Det er faktisk en temmelig stor udfordring,”
siger Stine Johansen.
Hun har været en af de stærkeste drivkræfter for at organisere hjælpen til de mest
sårbare og dyreste borgere på en ny måde.

›

Bedre og billigere hjælp til de dyreste borgere
Niels, Gertrud og Jakob er dyre for kommunernes pengekasser. Men ved at lave en mere effektiv hjælp, kan Halsnæs
Kommune effektivisere for over 20 millioner kr. om året, anslår Implement i en ny analyse.

Niels, 50 år
Niels har haft et alkoholmisbrug, siden han var i start
20’erne. Han har haft forskellige ufaglærte jobs, men siden
hans misbrug for alvor tog fart, har han været på kontanthjælp. Han har to børn, som ikke vil se ham. Han har haft
en blodprop i benet pga. åreforkalkning og har generelt
dårligt helbred. Niels går til genoptræning og er også påbegyndt alkoholbehandling. Han modtager praktisk hjemmehjælp, da han ikke kan varetage sit hjem.
Økonomisk potentiale
Den nye indsats kan betyde et samlet besparelsespotentiale på op imod 1 million kr. årligt.

Ny indsats
Et tværfagligt team har kompetence til at koordinere hjemmehjælp, misbrugsbehandling, støtte i hjemmet og kontakt
til jobcenteret. Det betyder, at Niels får en reel tværfaglig,
koordineret og hurtig sagsbehandling. Niels tilknyttes en
borgerkonsulent fra teamet, som bliver hans primære kontakt. Borgerkonsulenten træner Niels i kunne varetage sit
hjem og inddrager hans netværk for at sikre, at de støtter op
om hans udvikling, så Niels deltager i alkoholbehandlingen
og får en aktiv hverdag på havnen, hvor Niels tidligere har
arbejdet. I takt med at alkoholbehandlingen viser resultater, fokuserer borgerkonsulenten mere på Niels’ lyst til at
vende tilbage til arbejdsmarkedet og hjælper ham derfor
med at finde en praktikplads på havnen.

Gertrud, 40 år
Gertrud har været på sygedagpenge. Nu er hun på kontanthjælp. Hun har smerter i hele kroppen pga. fibromyalgi og
en bindevævssygdom. Hun lider af OCD og har tilbagevendende tvangstanker. Hendes sygdomme styrer hendes liv.
Hun har fået tildelt coachsamtaler og støtte i eget hjem. Gertrud har selv to børn, og hendes kæreste har tre børn. Hverdagen er kaotisk, hvilket præger børnenes trivsel og skolegang. Gertrud har tidligere arbejdet kortvarigt som pædagogmedhjælper. Hun ønsker at få førtidspension.
Økomomisk potentiale
En hurtigere tværfaglig indsats kan sende folk som Gertrud
hurtigere tilbage til arbejdsmarkedet, og den forebyggende
indsats kan forhindre senere mere drastiske indgreb. Det kan
spare kommunen for 1 million kr.

Ny indsats
Gertrud visiteres til et 1-årige ressourceforløb. Familieafdelingen inddrages i udarbejdelsen af planen for forløbet og
indsatsen sættes i gang umiddelbart efter. Gertruds familie
tilknyttes to borgerkonsulenter med henholdsvis en børnefaglig og en beskæftigelsesfaglig baggrund, så der etableres
en samlet indsats for familien. Borgerkonsulenterne har fokus på at hjælpe Gertrud med at få struktur i hverdagen og
motivere Gertrud til at tro på forandring. Hun visiteres til et
”Job og Familiekursus”, som øger Gertruds forældreevne,
evne til at mestre hverdagen og lærer hende om relevante
beskæftigelsesmuligheder. Efter kurset begynder Gertrud i
praktik i en børnehave.

Jakob, 26 år
Jakob har boet det meste af sin barndom på institution.
Han har haft en problematisk skolegang med mange udvisninger og har aldrig gennemført 9. klasse. Jakob har
haft et hashmisbrug og været indblandet i kriminalitet siden han var helt ung. Han har modtaget kontanthjælp, siden han var 20 år og har kun sporadisk deltaget i praktikforløb. Han er vanskelig at fastholde i tilbud og møder ofte
ikke op til sine aftaler.
Økonomisk potentiale
Folk som Jakob vil koste kommunen 0,5 million kr. mindre.

Ny indsats
Jakob visiteres til et tværfagligt team for unge. I teamet er
der særligt fokus på at motivere til uddannelse og sikre de
unge et større og velfungerende netværk. Jakob tilknyttes
en borgerkonsulent fra ungeteamet, som særligt arbejder
på at motivere Jakob til at deltage i misbrugsbehandling
og finde frem til hans interesser, der kan motivere ham i en
beskæftigelsesindsats. Borgerkonsulenten foreslår Jakob
en lokal fodboldklub, hvor Jakob efter nogen overtalelse
begynder at træne hver uge. Fodboldklubben betyder, at
Jakob får et nyt netværk og begynder at se potentialet i en
hverdag uden misbrug og med et job.

FIGUR 1 — Niels, Gertrud og Jakob er eksempler på, hvordan Halsnæs
kan spare over 20 millioner kr. på hjælpen til de dyreste borgere.
KILDE — Implement og Halsnæs Kommune.
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De dyre danskere
Hovedmålgrupperne på det
sociale område, 1.000 personer
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FIGUR 2 — Udgifterne til
sårbare og udsatte grupper
løber op i 45 milliarder kr.
KILDE — Social- og Indenrigsministeriet.

Store mængder af data er analyseret. Der er
nedsat fokusgrupper. Og ledere, medarbejdere og fagfolk har gennem mange måneder holdt en række workshop for at udpege
grupper af folk med komplekse udfordringer i livet og komme med bud på nye løsninger.
“Det er lidt af et puslespil. Vi prøver lidt
at gøre op med det meget industrialiserede
produktionsregime, som jo vitterligt findes
i en kommune. Vi er vanvittigt dygtige til
at betjene borgerne i hver vores center, forvaltning og silo. Men den store gevinst ligger ved at få fat i de dyreste 1 til 2 procent
af vores borgere med så mange forskellige
og komplekse udfordringer i livet ved at arbejde på tværs og hjælpe dem videre,” siger
Stine Johansen.
Hun er overvist om, at der – ud over den
menneskelige gevinst – også ligger en økonomisk besparelse for kommunen ved at
organisere støtten på en anden måde. Men

hun vil endnu ikke sætte konkrete beløb på.
“Jeg forventer en årlig tocifret milliongevinst på serviceudgifterne. Men jeg vil være
sikker på, at det virker, inden jeg vil begynde
at skære det af i vores budget,” siger hun.

Gribskov inddrager flest
Der er ifølge Socialministeriets seneste socialpolitiske redegørelse ca. 57.000 udsatte
børn og unge i Danmark i dag. Antallet har
ligget nogenlunde stabilt gennem årene på
trods af talrige sociale projekter og økonomiske milliardindsprøjtninger. Nogle af de
unge har tilknyttet en fast kontaktperson.
Andre er i en aflastningsordning hos en plejefamilie eller er anbragt uden for eget hjem
på en døgninstitution.
Dertil kommer omkring 65.000 udsatte
voksne, som får en eller anden form for
hjælp pga. psykiske skavanker eller særlige sociale problemer. Cirka halvdelen af
dem modtager socialpædagogisk støtte.
Og omkring 30.000 af dem er i behandling
for enten deres alkohol- eller stofmisbrug.
Desuden har over 50.000 voksne et fysisk
handicap som problemer med synet, hjerneskade eller muskelsvind.
De samlede udgifter til disse grupper
løber op i 45 milliarder kr. årligt. Dertil
kommer udgifter til kontanthjælp, førtidspension og andre overførselsindkomster. Se
figur 2.
Det er folk fra disse grupper, som et stigende antal kommuner nu har øget fokus
på. En af dem er Gribskov. Den nordsjællandske kommune har valgt at udvide den
samlede målgruppe til at omfatte 5 pct. af
borgerne – svarende til 2.045 personer.
De tegner sig for tilsammen ca. 660 millioner kr. – svarende til 52 pct. - af kommunens variable velfærdsudgifter som sociale
indsatser, anbringelser og overførselsindkomster, men altså ikke udgifter til f.eks.
skoler og dagtilbud. Det oplyser direktør
Steffen Bohni fra Børn og Unge i Gribskov
Kommune.
“Når man ser på den allerdyreste ene procent af befolkningen, er det oftest folk med
handicap og meget dyre foranstaltninger,
og hvis potentiale for forandringer måske
ikke er så stort. Så det er typisk mellem de
dyreste tre til fem procent, at det største potentiale for forandringer ligger. Derfor har vi
valgt at kigge på de dyreste fem pct.,” siger
Steffen Bohni.
Som tidligere chef for Socialstyrelsens
– og dermed statens – evidens- og evalueringsarbejde er han en fagdirektør med et
solidt indblik i tendenser, økonomi og effektfulde indsatser på socialområdet. Han
forudser, at Gribskov kan blive både mere
effektive og give borgerne en bedre hjælp.
“Medarbejderne gør det så godt, de kan,
set med deres faglige briller. Det gør, at man
måske får skabt nogle gode men også snævre resultater. Hvis der for eksempel skal
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På landsplan er det
samlede
potentiale på
mellem 2,5 og 5
milliarder kr.
Tor Nonnegaard-Pedersen
Partner i Implement

laves beskæftigelsesplaner, sociale handleplaner og planer for en børnefaglig indsats
for en familie, kan vi have en lang række
planer, som i bedste fald er tilfældigt sammenhængende og i værste fald er fuldstændig ukoordinerede og fragmenterede. Det er
et af de steder, vi skal se, om vi kan gøre det
bedre,” siger Steffen Bohni.
Gribskov har delt de udsatte borgere op i
tre forskellige grupper. Den ene er gruppen
af unge mellem 15 og 30 år, som hverken er i
uddannelse eller beskæftigelse.
“Det er en gruppe, som hvis vi ikke får
gjort noget for dem nu, vil være kunder i
butikken i rigtig mange år fremover. Så ved
at få dem i uddannelse eller i beskæftigelse
nu kan vi spare et stort beløb på sigt,” siger
Steffen Bohni.
Den anden gruppe er udsatte familier,
som modtager specialundervisning eller
forebyggende foranstaltninger. Det kan
være i form af familiebehandling, eller ved
at et eller flere børn er i anbringelse. Den
tredje gruppe er folk, som modtager en form
for socialpædagogisk støtte.
“Nu skal vi til at redesigne vores indsats
over for de tre målgrupper for at se, om vi
kan gøre det på en mere effektiv og billigere
måde. Det forventer jeg, vi kan gøre. Jeg forventer, at vi kan spare et anseeligt tocifret
millionbeløb hen over en 4-årig periode,”
siger Steffen Bohni.
Mange andre kommuner følger med
stor interesse arbejdet med at folde de nye
strategier ud i Halsnæs, Helsingør og andre
steder. Partner i Implement Tor Nonnegaard-Pedersen forudser da også et stort økonomisk potentiale.
“Vores erfaringer hidtil viser, at der ud
over betydelige kvalitetsløft er en effektiviseringsgevinst på mellem en halv og en hel
million kr. per 1.000 indbyggere i en kommune. På landsplan er det samlede potentiale dermed på mellem 2,5 og 5 milliarder
kr. i varige driftsreduktioner” •

VELFÆRDENS
2025-PLAN

Danmark
viser
vilje til
integration

Sådan har vi gjort
Danmarkskortet viser 180 integrationsløsninger spredt
over hele Danmark. Nogle af dem er indsamlet af Mandag Morgen, som løbende arbejder med at indsamle
løsninger. Andre er kommet gennem tips fra Mandag
Morgens læsere via de sociale medier, og endelig har
Velfærdspanelet, som består af ca. 3.000 ledere i offentlige, frivillige og private velfærdsorganisationer,
indsendt forslag.

Caroline Damsgaard
Christensen
cdc@mm.dk

Et dansk, du kan arbejde med
Sprog/kultur På Den Erhvervsrettede Sprogskole i
Kolding går sprog og job hånd i hånd. Siden projektet
startede, har sprogskolen haft mere end 70 kursister,
og mere end 60 pct. af dem er nu i virksomhedsforløb.

INTEGRATION

I

Den Erhvervsrettede Sprogskole arbejder med at
fastholde, at kursisternes selv har ansvaret for at lære
sprog, komme i praktik og i sidste ende at få et job og
blive selvforsørgende.

ntegrationens Danmarkskortet viser
180 integrationsløsninger fordelt landet
over, og det står dermed i modsætning
til fortællingen om den umulige integrationsopgave, som ellers fylder meget
af mediebilledet.
“I stedet for hele tiden at sige, at de flygtninge, der er her, er det største problem i
hele verden, og at de er ved at vælte vores
samfund, så skal man sige, at integrationen
faktisk godt kan lade sig gøre,” siger Anders
Ladekarl, generalsekretær i Røde Kors
Danmark vil i fremtiden blive ramt af et
arbejdskraftsproblem, og Anders Ladekarl
ser derfor et stort potentiale, hvis det lykkes
at få flygtningene i job. Han mener, at det er
afgørende, at virksomhederne bruger praktikforløb til opkvalificering af flygtningene,
og at de på sigt bliver vekslet til ordinære
job.
Danmarkskortet viser, at mange gerne
vil gøre en indsats, og det resulterer faktisk
i handling.
“Danmarkskortet illustrerer, at det er
godt på vej mange steder. Det går imod forestillingen om, at der ikke er nogen, som gør
noget, og ingenting kan lade sig gøre,” siger
han.
Anne-Marie A. Skov, direktør for Tuborgfondet, ser Danmarkskortet som en ny kilde
til inspiration:
“Rigtig mange af de gode løsninger på
integration er udviklet i et samarbejde
på tværs af sektorer – altså det private erhvervsliv, det offentlig og civilsamfundet. I
Tuborgfondet vil vi rigtig gerne støtte netop
den type innovative partnerskaber, som kan
være med til at bringe forskellige kompetencer og viden i spil,” siger hun •

23. JANUAR

•

MANDAG MORGEN

“Grundforudsætningen er, at de fastholder deres
eget ansvar. Dem, der kommer i fast beskæftigelse,
er dem, der viser motivation og energi,” siger Tine
Roos Nørgaard,afdelingsleder på Den Erhvervsrettede
Sprogskole.

Cykeltutten
Civilsamfund I Cykeltutten kan flygtninge få
og selv være med til at reparere gamle cykler.
Cyklerne kommer som donationer og indsamles bl.a. i samarbejde med den lokale genbrugsplads. Værkstedet er drevet af frivillige.

Sproglæring gennem bevægelse
Sprog/kultur Konceptet “Dansk i Bevægelse” kobler bevægelse med læring af sprog.
Det bruger f.eks. bevægelse til at illustrere den
sproglige betydning af ord. Eksempelvis er
“GåDansk” et tilbud, hvor flygtninge kan lære
dansk ved at gå ture sammen med frivillige.

—

—

14

—

Integrationens Danmarkskort
Brandkadetuddannelsen i Skjern

Frederikshavn Kommune og
Danish Crown sammen om job

Børn/unge Siden 2015 har en gruppe flygtningedrenge hver anden tirsdag skiftet skolebænken ud med brandstationen. Det frivillige
brandmandskorps underviser drengene til at
blive brandkadetter og giver dem både en mere
alsidig hverdag, et stærkere netværk og danske
rollemodeller.

Arbejdsmarked Frederikshavn Kommune
har indgået et partnerskab med Danish Crown,
der skal skaffe arbejdskraft til Danish Crown
og sikre flygtninge, der kommer til kommunen, mulighed for job.

Projekttyper
Arbejdsmarked
Børn/unge
Civilsamfund
Sprog/kultur

Kolonner og kolonihaver på Bornholm
Civilsamfund Bornholm modtog
sidste år 144 flygtninge. Året før var
det 54. Dem står Bornholms Flygtningevenner klar til at hjælpe med at få
en god start. Det er en forening, der
har eksisteret siden 1987, men som
først inden for de sidste 4-5 år har
systematiseret den praktiske hjælp til
flygtningene.
Hver tirsdag, onsdag og den første
lørdag i måneden afholder foreningen
caféer, hvor flygtninge kan komme
og få hjælp til at udfylde blanketter til
familiesammenføring, registrere nyfødte børn, få hjælp til at finde bolig og
til andre opgaver, der er svære at klare
uden megen danskkundskab.

Se alle løsningerne på
det interaktive
kort på mm.dk

Flygtninge og færger
Civilsamfund I godt et år har flygtninge deltaget i et
praktikforløb hos Scandlines.
De hjælper f.eks. med at anrette og servere mad fra
kantinen, foretager småreparationer i terminalen i
Rødby, omdeler post med viceværten eller uddeler
flyers til passagerer i opmarchbanen.

“Tilbagemeldingen fra vores kolleger har været, at
det har været en sjov udfordring. De er gået hjem om
aftenen med en god følelse af, at de har haft nye udfordringer og har været med til at give flygtningene en
god start i Danmark,” siger Anette Ustrup Svendsen.

De ansatte hos Scandlines har ikke kun skullet lære
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flygtningene om selve arbejdet, de har også måttet
fortælle, hvordan man tager bussen fra det ene sted til
det andet, bestiller tid hos lægen osv.

—
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Endelig sker det:

Patienter skal evaluere
resultatet af behandlingen
Selv om Danmark bruger over 100 milliarder kr. på sundhed, bliver patienterne kun i få tilfælde
spurgt, om behandlingerne har hjulpet på deres problemer. Det skal nu være slut.
Danske Regioner håber, alle patienter kan evaluere behandlingens resultat om tre år.

Jens Reiermann
jre@mm.dk

Torben K. Andersen
tka@mm.dk

SUNDHED

E

fter syv indlæggelser på bare to
måneder har Ditte oplevet konsekvenserne på sin egen krop. Hun
bliver indlagt i maj til behandling
for hjerteproblemer, får medicin,
der begynder at virke, og bliver udskrevet til
den kommunale genoptræning. Alt synes at
gå godt. Men ikke længe.
Den 82-årige Ditte har ud over problemer
med hjertet også en nyrelidelse og epilepsi.
Ditte er dermed en af de såkaldt multisyge
danskere. En patientgruppe, der bliver stadig
flere af. Efter en af udskrivelserne bliver hun
svimmel, forvirret og mister flere gange bevidstheden. Hun falder enkelte gange om på
gulvet og kan ikke selv rejse sig op. Med sin
nyresygdom kan hun ikke tåle den medicin,
hjertelægerne har givet hende.
I de mange skift fra sygehus til kommune og tilbage igen følger informationer om
hendes behandling ikke med hende. Det får
alvorlige følger. Som hendes datter, Pia Daubjerg Andresen, der er uddannet sygeplejerske, fortæller:
“Hvis nu der havde været mere dialog
mellem sygehus og kommune, så kunne man
hurtigere have fundet ud af, hvad det her drejede sig om. Det skete bare ikke. Efterhånden
som min mor bliver indlagt, udskrevet og
indlagt igen, mister hun orienteringen, og så
ender det med, at jeg og mine to søstre må stå

23. JANUAR
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Vi skal
vende hele
systemet om, så
vi ikke måler på
institutionerne og
deres aktiviteter,
men på om
behandlingen
skaber værdi for
patienten.
Morten Freil
Direktør for Danske Patienter.

for koordineringen mellem alle de aktører,
der er involveret i hendes behandling.”
Dittes oplevelser er et eksempel på en af
de helt store udfordringer med kvaliteten i
det danske sundhedsvæsen. Behandling på
den enkelte afdeling kan være af høj kvalitet.
Men lige så snart det handler om samarbejde
på tværs af specialer og sektorer, halter det.
Selv om vi hvert år bruger over 100 milliarder kr. på sundhed i Danmark og vi har nogle
af verdens bedst uddannede læger, bliver
patienterne kun i få tilfælde spurgt, om behandlingerne har hjulpet på deres problemer.
Det skal nu være slut.
En gruppe af landets 29 fremmeste eksperter har brugt det seneste halvandet år på
at udvikle en guide til, hvordan patienternes
egne vurderinger af deres helbredstilstand
og livskvalitet kan bruges til at gøre behandlingen bedre og øge kvaliteten i det danske
sundhedsvæsen. Se tekstboks.

—
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Det kaldes PRO – Patient Reported Outcome. Og selv om det umiddelbart lyder enkelt at spørge patienterne, om behandlingen
nytter, er det en dybt kompliceret og svær
proces at sætte i system. Det handler reelt om
at inddrage patienterne langt mere i behandlingen end i dag, hvordan man møder patienten i klinikken, og hvordan man bruger
patientens egne oplevelser til at prioritere og
tilrettelægge behandlingen bedre og langt
mere effektivt på tværs af sektorer. Se figur 1.
“Vi skal vende hele systemet om, så vi
ikke måler på institutionerne og deres aktiviteter, men på om behandlingen skaber
værdi for patienten. Det eneste, vi ved, er, om
patienten overlever behandlingen eller måske dør undervejs. Nu skal vi også vide, om
behandlingen skaber mere livskvalitet,” siger
Morten Freil, direktør for Danske Patienter.
Arbejdet er sat i gang af TrygFonden og
Videnscenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet, Vibis, der er tilknyttet Danske
Patienter.

Danmark som foregangsland
Lykkes det at lave et slags nationalt program
for PRO, vil Danmark være et foregangsland i
verden på området.
Formanden for ekspertgruppen, speciallæge og professor Mogens Hørder fra Institut
for Sundhedstjenesteforskning på Syddansk
Universitet, mener, at guiden fra de 29 eksperter for første gang gør det muligt at skabe
et sundhedsvæsen på tværs af alle sektorer
med patienten i centrum. Et mantra, der ellers er gået igen hos skiftende sundhedsministre gennem de seneste snart 20 år.
“Der har været mange rigtig gode intentioner om at skabe et sundhedsvæsen med patienten i centrum. Vores guide er det første
konkrete forslag til, hvordan det kan blive til
i virkeligheden,” siger han.
Allerede i dag findes der en lang række forskellige PRO-projekter og løsninger
spredt rundt omkring i sundhedsvæsenet
på de enkelte sygehuse, regioner og praktiserende læger. Og flere er på vej. Dertil kommer, at regeringen og Danske Regioner har
aftalt, at alle regioner fra i år gradvist skal gå

Udvidet kvalitet i sundhed
– patienter evaluerer behandling
Sundhedens kvalitetsdata

Oplevelser og
tilfredshed

Lægefaglig
kvalitet

Indsamles årligt
i den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP)1.

Registreres i lægefaglige kliniske
kvalitetsdatabaser.

Patienter
vurderer bl.a.
ventetid, informationer, personalets imødekommenhed samt forplejning (mad
og drikke).

Læger registrerer
lægefaglig og klinisk kvalitet af behandlingen. Det
omfatter en lang
række målepunkter,
herunder f.eks. infektioner eller blødninger under en behandling.

Helbredstilstand
Patient Reported
Outcome eller
PRO-data.
Patienten vurderer, om
behandlingsforløbet, fra
praktiserende læge over
sygehus til kommune,
har afhjulpet de problemer, der satte gang i behandlingen. Data omfatter bl.a. patienternes
fysiske og mentale helbredstilstand, symptomer og livskvalitet.

FIGUR 1 — Fremover skal patienter evaluere resultatet af den behandling, de
har modtaget fra sygehuse, læger og kommuner. Der er tale om Patient
Reported Outcome (PRO). De indsamles i dag kun inden for enkelte patientgrupper og kun efter behandling på et sygehus. I dag indsamles de ikke efter
sammensatte forløb, hvor også praktiserende læger og kommuner bidrager.
NOTE1 — LUP står for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser, som
udgives årligt. Langt de fleste årsrapporter fra de kliniske kvalitetsdatabaser kan
findes hos Databasernes Fællessekretariat.
KILDE — Mandag Morgen.

PRO-projekter rykker
Oversigt over antallet af planlagte og igangsatte PRO-projekter på sygehusene,
fordelt på hver region
Igangsat
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FIGUR 2
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Midtjylland

Syddanmark

Hovedstaden

Sjælland

Der er i alt 127 PRO-projekter i gang og 32 undervejs på sygehusene.

KILDE — Danske Regioner og Sundheds- og Ældreministeriet.
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i gang med at anvende PRO-data for epilepsi,
prostatakræft og kemoterapi for patienter
med brystkræft. Se figur 2.
Men foreløbig har arbejdet mest haft
præg af at lade de 1.000 blomster blomstre
uden at sætte dem i system. Som Mogens
Hørder forklarer:
“Ude i verden arbejder mange dygtige folk
med forskellige måder at spørge patienten til
nytten af behandlingen. Det skal vi bygge videre på og ikke skabe en topstyret version,
sådan som vi har set det i England. Vi skal
skabe en dansk version, hvor vi binder de
1.000 blomster fra projekterne rundt omkring sammen i en smuk buket. Det vil være
en god dansk model,” siger Mogens Hørder.

Optimisten fra regionerne
Som sundhedsvæsenet er indrettet i dag,
styres kvaliteten ved at måle på f.eks. patienternes tilfredshed med ventetider og
maden på sygehusene, på dødeligheden og
om den lægefaglige kvalitet er i orden. Sygehusene kan ned til mindste detalje gøre rede
for, hvor mange behandlinger de foretager.
Og oven i det hele bliver de løbende målt på,
om de øger produktiviteten.
Men vi spørger ikke patienten om behandlingen nu også har løst det problem, der
i første omgang fik hende til at opsøge sin
egen læge? Og vi måler heller ikke, om hun
har fået det liv tilbage, hun ønskede sig.
Formanden for Danske Regioner, regionsrådsformand Bent Hansen (S), forudser, at
PRO er rullet ud i hele sygehusvæsenet om
allerede tre år.
“Vi er nødt til at vende pyramiden om.
Den, som ved mest om sin egen situation, er
patienten selv. Derfor er det mit håb, at når vi
kommer frem til 2019, så er det en del af standarden i ethvert forløb på enhver afdeling, at
vi indhenter referencer fra patienterne både
før, under og efter indlæggelsen,” siger han.
Regeringen har afsat 90 millioner kr. på
finansloven til at udbrede PRO de kommende
år og er ved at opbygge et helt nyt sekretariat,
der kommer til at ligge i Sundhedsdatastyrelsen. Se figur 3.
Sundhedsministeriet har også allerede så
småt adopteret anbefalingerne fra de 29 eksperter. Ministeriet har åbnet for ansøgningerne til en ny pulje om PRO på 8 millioner
kr. og bedt ansøgerne om at begrunde, hvordan eksperternes anbefalinger bliver tænkt
ind i deres projekt, hvis det skal have del i
millionerne.
Forbedrer kvalitet i behandling
Mogens Hørder og hans ekspertgruppes anbefaling nummer 1 handler om at skabe et
sundhedsvæsen med klart og tydeligt fokus
på, om behandlingen skaber værdi og nytte
for patienten. I praksis kan det betyde, at
patienter kun indkaldes til kontrol, når de
har brug for det, og ikke efter en på forhånd
fastlagt plan. Det er f.eks. tilfældet i Region

›

90 millioner

Midtjyllands arbejde med patientrapporterede oplysninger i en række af de såkaldte
Ambuflex-projekter.
Her er målet at udvikle fleksible kontrolforløb med udgangspunkt i PRO. Det har indtil nu ført til, at kontrolbesøg først og fremmest sker, når patienterne har brug for det,
og færre gange, fordi kontrolbesøget “bare”
står i en kalender. På denne måde undgår
folk at spilde tid og kræfter på at tage ind på
sygehuset, og sygehuset sparer både dyr ambulatorietid og mandetimer.
Også udenlandske erfaringer tyder på, at
brugen af patientrapporterede oplysninger
kan fokusere behandlingen og øge livskvaliteten for patienterne. Senest har et opsigtsvækkende fransk studie vist, at de mest syge
lungekræftpatienter typisk har forlænget
overlevelsen med 8-9 måneder ved løbende
hver uge at rapportere om deres eget helbred
og symptomer. Læs også “Potentialet er grænseløst”.
“Hvis patienter hele tiden fortæller om
deres behandling nytter, så kan det få meget,
meget store konsekvenser for hele sundheds-

Afsatte midler i finansloven
vedr. PRO 2015-2020, mio. kr.
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FIGUR 3 — Der er afsat 90
millioner kr. de kommende år
til at udbrede PRO nationalt
i Danmark.
KILDE — Sundheds- og
Ældreministeriet.

væsenet. Man vil kunne mærke det helt ned i
den enkelte samtale mellem for eksempel en
læge og en patient. Patientens rapportering
kommer til at sætte dagsordenen for mødet,”
siger Mogens Hørder.

Tillid til sundhedsvæsenet
Der er to grunde til, at flere og flere patienter
har kontakt med stadig flere eksperter i løbet
af et behandlingsforløb. Den ene er, at flere
og flere patienter, nøjagtig som 82-årige Ditte, lider af flere sygdomme på én gang. Den
anden er, at specialiseringen f.eks. betyder,
at en kræftp atient ofte har kontakt med tre
eller fire specialister i sit behandlingsforløb.
Og sammensatte forløb bliver mere og mere
almindelige for patienterne.
Som regionernes formand, Bent Hansen,
konkluderer:
“Borgerne har en anden tilgang til sundhedsvæsenet end for bare 10-15 år siden.
Patienterne forventer at blive inddraget og
lyttet til på anden måde i dag. Det er helt afgørende, hvis deres tillid til sundhedsvæsenet skal fastholdes” •

Potentialet er grænseløst
Patienter med svær lungekræft har forlænget deres liv med 8-9 måneder
ved hver eneste uge at udfylde et skema.
SUNDHED

H

vert år mødes nogle af verdens førende kræftlæger, forskere
og andre eksperter til ASCO-konferencen i USA for at drøfte de
seneste tendenser på kræftområdet. Hvis en onkolog vil frem
i verden, er det her, hun skal vise sit ansigt.
På konferencen sidste år endte et stort fransk studie med at blive et
af de største tilløbsstykker og mest hypede.
Studiet handler om de enorme gevinster ved PRO – Patient Reported Outcome. Det viser, at nogle af de mest syge lungekræftpatienter typisk har formået at forlænge overlevelsen med 8-9 måneder ved
løbende hver uge at rapportere om deres eget helbred og symptomer.
Samtidig har de fået en bedre livskvalitet, og projektet er samfundsøkonomisk sundt.
Patienterne har hver uge udfyldt et skema med 12 punkter om deres symptomer via en særlig web-applikation. Oplysningerne blev
sendt automatisk til en onkolog eller kirurg, der passede de pågældende patienter. Systemet var bygget op på en måde, så hvis der var
særlige udsving fra den ene uge til den anden, blev der sendt en alarm
til lægen. Og så blev patienten kaldt ind til skanning eller anden
behandling. Det betød, at alvorlige symptomer blev opdaget tidligt.
“Potentialet ved PRO er helt enormt. Det er grænseløst,” siger afdelingschef i Kræftens Bekæmpelse og professor i sundhedsøkonomi Jes Søgaard og fortsætter: “Ingen havde for bare 2 eller 3 år siden
forventet, at det var muligt at forlænge overlevelsen blandt de mest
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syge lungekræftpatienter med mediant 8 til 9 måneder. Og ingen
kan sige i dag, hvor grænserne for PRO ligger. Det er jo en proces,
som hele tiden ændrer sig, i takt med at man bliver bedre til at se de
nye muligheder.”
Potentialet ved systematisk brug af PRO omfatter bl.a. færre genindlæggelser, færre indlagte dage på sygehusene, mindre bivirkninger ved medicin og lavere forbrug af sundhedsydelser som lægebesøg og skanninger. Det er svært at give et bud på, hvad det betyder for
samfundsøkonomien. Der findes kun begrænset viden på området.
En businesscase foretaget af PA Consulting Group i 2015 viser en
stor milliongevinst. Analysen har undersøgt potentialet ved brug af
PRO ved ambulante kontroller og kemoterapibehandling på seks behandlingsområder. Businesscasen tyder på en årlig nettobesparelse
på 37-42 millioner kr., og investeringen er tjent allerede i løbet af det
første år. Men som Jes Søgaard udtrykker det:
“Hvis jeg var politiker eller ansat i Finansministeriet, ville jeg
nedtone besparelsesdelen af PRO. Den er vigtig at have med. Men
det gør lægerne urolige. Det er ikke alle læger, der klapper i hænderne af det her. Det kan lyde som en selvfølge og føles helt naturligt
for mange at spørge patienterne systematisk, hvordan de har det.
At gøre dem til en slags forbrugere og bruge deres vurderinger til at
sikre et bedre patientforløb. Men nogle læger og andre sundhedsprofessionelle kan frygte, at det bliver en ekstra registreringsbyrde,
som blander sig i hidtidig praksis. Så hvis man kører sparevinklen
for hårdt, risikerer man bare at fremme skepsissen. Lad læger og patienter selv finde frem til fornuftige måder at indføre PRO på” •

—
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Vi er klar til at
diagnosticere os selv
Væksten i digital selvdiagnosticering og muligheden for stadig mere personaliseret behandling
tvinger myndighederne til at nytænke sundhedsvæsenet, vurderer Julie Bretland, der er direktør
for Our M
 obile Health og ekspert i digitale sundhedsløsninger.
visførelse for, hvad de kan,” siger Julie Bretland, der via Our Mobile
Health arbejder for at skabe det nødvendige overblik.
Firmaet var det første i Storbritannien til at sammensætte en
portefølje af højkvalitetsapps til sundhedsorganisationernes personale og patienter. Listerne over de bedste medicinske og sundhedsfaglige apps udarbejdes ved at lade relevante eksperter foretage peer-review af de pågældende apps.
“Our Mobile Health forsøger altså at bygge bro mellem appudviklere og den etablerede lægeverden, så de kan begynde at drage
fordel af den enorme digitale revolution på sundhedsområdet,” siger hun.

Jens Jørgen Madsen
jjm@mm.dk
@JensJorgeMadsen

DIGITALISERING

O

Udfordring for sundhedssektoren

kay, du ligger dér med feber i sengen, appetitten er
forsvundet, du har ondt – også af dig selv – og du har
knap nok kræfter til at stå op. Men du får trods alt
taget dig sammen til at ringe til din læge, så du kan
få en tid og forhåbentlig få noget penicillin. Til din
irritation har lægen først tid om en uge, så du er nødt til at vente.
Måske har du oplevet den situation før. Sandsynligvis har du allerede selv hentet viden via nettet. Men måske er du også gået et
skridt videre og har forsøgt at diagnosticere dig selv. Og som det næste har du måske søgt behandling uden om det etablerede system.
Lige nu eksploderer det nemlig med apps, der er på vej til at gøre
enhver smartphone til den ultimative personlige sundhedsassistent. Snart også til din egen læge. Endda mere nærværende, altid
tilgængelig og i mange tilfælde mere vidende end langt de fleste
praktiserende læger. Og det er endda kun begyndelsen.
“Jeg er overbevist om, at der venter en dramatisk forandring fra
i dag. På samme måde, som vi i alle andre sammenhænge har digitaliseret hele vores liv, vil vi også gøre det på sundhedsområdet. Og
det vil især ske gennem mobiltelefonen,” siger Julie Bretland, rådgiver for DigitalHealth.London og adm. direktør for Our Mobile Health, som bl.a. kvalitetstester sundhedsapps og rådgiver virksomheder samt ekspertgrupper i EU og den britiske sundhedsstyrelse.
I dag er der mere end 165.000 sundhedsapps at vælge imellem.
Apps, som især handler om fitness, sundere levevis og diæter. Men
i junglen af mirakelguides er der også et hav af specialiserede, seriøse apps, som eksempelvis hjælper folk med diabetes til at få styr
på kulhydrattællingen, eller mobilapps, der hjælper urolige børn
med ADHD til at få en mere struktureret hverdag. Derudover ser vi
de første eksempler på apps, som anvendes til diagnosticering: fra
Medscape og WebMD til Your.MD og Ping An Good Doctor.
Overordnet set vil de nye sundheds- og medicinske apps give
både læger og patienter adgang til helt ufattelige mængder af viden
og muligheder.
“Der er et hav af sundhedsapps og løsninger tilgængeligt til alle
mulige behov. Men det halter voldsomt med at få den professionelle
sundhedssektor og etablerede lægeverden til at gøre brug af de relevante muligheder, fordi der simpelthen mangler tillid og indblik i,
hvad de digitale løsninger rent faktisk kan, ligesom der mangler be-

—

Helt uafhængigt af Our Mobile Health og intentionerne om at skabe
en vis form for overblik går udviklingen dog så hurtigt, at de nationale myndigheder snart bliver tvunget til at finde ud af, hvordan
man hurtigere integrerer de teknologiske landvindinger i sundhedsvæsenet, som helt nye aktører står bag. Brugernes forventninger til nationale digitale løsninger og tilbud er simpelthen steget
voldsomt som følge af, at vi alle selv tager styringen og i stigende
grad får adgang til personaliseret behandling og selvdiagnosticering.
“Det er et fundamentalt opgør med autoriteter. Vi bevæger os
fra et patriarkalsk sundhedssystem, der enerådende har dikteret ‘vi
alene vide’, og så til en patientcentreret situation, hvor den enkelte
bestemmer og forvalter,” siger Julie Bretland, der betegner magtskiftet som den absolut største drivkraft.
“Hvis man ser på tværs af alle brancher, så er den digitale omvæltning, som nu når sundhedsindustrien, den mest omfattende,
fordi den gør os alle langt mere uafhængige af andre. Pludselig får
alle mulighed for at tage ansvar for deres eget liv i en grad, de ikke
har drømt om tidligere.”

Din egen doktor i lommen
Et tidligt eksempel er verdens første digitale læge med kunstig intelligens, Your.MD, der først udkom som selvstændig app, og som
i år blev lanceret til Messenger, som nu ventes at blive den næste
store platform for digital lægehjælp.
Your.MD blev allerede i slutningen af 2015 den mest benyttede
sundheds-app i over 40 lande og baserer sig på al tilgængelig sundhedsinformation og lægevidenskab, som kombineres med kunstig
intelligens og machine learning. Dermed bliver rådgivningen – den
digitale læge – over tid stadig mere præcis, dyb og mere personlig,
fordi Your.MD lærer den enkelte bruger at kende, hvilket altså sker
helt uden kontakt til brugerens egen praktiserende læge.
“Det helt store spørgsmål er, hvordan vi får integreret nogle af
de mange muligheder, som forbrugerne har adgang til uden om den
etablerede lægeverden, med netop det etablerede nationale sundhedssystem,” siger Julie Bretland og påpeger, at underskoven af digitale tilbud og disrupters allerede er der og vokser med lynets fart.

19

—

›

INTERVIEW

—

Julie Bretland
Har de seneste 20 år stået i spidsen
for udvikling af en lang række
innovative mobile t jenester for
globale virksomheder som Ericsson
og Vodafone, men også i samarbejde
med startups i både Europa og Afrika.
Grundlægger af Our Mobile Health,
som forsker i, udnyttelse af mobil teknologi til at hjælpe
mennesker til at føre et sundere liv. Har i en længere periodeværet rådgiver for London Mayor’s Health Commission med ekspertise inden for digital sundhed. Hun har
desuden stået i spidsen for etableringen af DigitalHealth.
London, som er et initiativ nedsat af blandt andet det
britiske sundhedsministerium med det formål at forbedre
brugen af digitale sundhedsløsninger blandt Londons
indbyggere.
Uddannet MBA, London Business School.

Det gælder ikke kun apps eller Your.MD. De er blot første skridt
i retning af et sundhedsvæsen, hvor kunstig intelligens bliver udbredt i alle sammenhænge.
En stribe teknologiske og forskningsmæssige frem-skridt, drevet af bl.a. Internet of Things, transformerer således hele sundhedsområdet. Ifølge Julie Bretland gælder det eksempelvis:
1 brugen af big data og machine learning i forbindelse med både
diagnosticering og efterfølgende behandling
2 kits til genetiske selvundersøgelser
3 wearables til personlig overvågning, livsstilskontrol og monitorering af sygdomme og symptomer
4 virtuelle konsultationer
5 digitale implantater, der måler områder i kroppen og kommunikerer via nettet
6 augmented reality-forstærket kirurgi og patientpleje
7 indoperering af 3D-printede organer
8 robotstyret kirurgi.
“De nye teknologier, som kommer til at forandre sundhedsvæsenet, er her allerede. Så det handler om, hvordan vi implementerer
dem i de kommende år.”
Hun påpeger i den forbindelse, at en masse uafklarede spørgsmål presser sig på. En af de helt store udfordringer er adgangen til
den enkelte patients elektroniske journal og borgernes personlige
sundhedsdata. Og nok så vigtigt muligheden for at udveksle og
integrere privatpersoners egne målinger og resultater fra sundhedsapps med eksempelvis hospitaler. For i fremtiden vil vores
egne digitale data være afgørende for behandlingen. Men også
spørgsmålet om, hvem der reelt ejer oplysningerne om vores helbred. Er det de praktiserende læger eller borgerne selv? Og hvordan
overfører vi data sikkert og samkører den omfattende viden, som
23. JANUAR
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Julie Bretland

er altafgørende, hvis vi skal udnytte værdien af data fra alle sammenhænge og de nye teknologiske fremskridt?
“Det handler om digitalisering af al vores sundhedsviden. Så
snart du har indsamlet noget digitalt, så kan det overføres, analyseres og kombineres med øvrig eksisterende viden,” siger Bretland og påpeger, at der er masser af mekanismer, der muliggør den
proces – blandt andet via apps og mobiltelefonen eller andre wearables, som man har på sig hele tiden.
“Vi taler om et helt nyt økosystem. Og hovedparten af de nødvendige data er til stede. Vi har bare ikke tidligere ladet informationerne flyde mellem alle enheder og forbundet det med vores private livsstilsdata. Men nu kan vi indhente det hele, kombinere det
med avancerede algoritmer og machine learning, og dermed bliver
der basis for større big data-analyser. Det betyder, at vi kan kortlægge helt nye sammenhænge, diagnosticere hurtigere og mere
præcist samt handle ud fra den nye indsigt. En indsigt, som især
styrker det patientcentrerede perspektiv.”
Hun betragter brugen af data som selve nøglen til fremtidens
behandlingstilbud og udviklingen af vores sundhedsvæsen.
“Ligesom tidligere handler det om at kunne tilbyde den bedste
behandling for den enkelte. Nu giver digitaliseringen os bare nogle
helt nye muligheder,” siger Julie Bretland, der i sin rådgivende rolle
i forhold til DigitalHealth.London argumenterer for, at myndighederne bliver nødt til at gå mere aktivt ind i at tage stilling til alle de
besværlige spørgsmål.

Hvad med dataudveksling?
Men de bør også gå foran og sørge for, at det etablerede sundhedsvæsen integrerer de mange brugergenererede tjenester og data. At
det offentlige udnytter det private. Og omvendt.
“Borgerne venter nemlig ikke. Og de økonomisk bedst stillede
skal nok sørge for at få hjælp uden for egne landegrænser, om nødvendigt. De kan så bare ikke være sikre på, at alle tilbud og muligheder er kontrollerede og certificerede på samme vis, som vi har
været vant til. Så det bliver opgaven for de nationale sundhedsmyndigheder at sørge for den certificering.”
“Vi ser samtidig en bevægelse i retning af mere åbenhed i forhold til at udveksle data. Og det gør det muligt at integrere alle oplysninger fra alle sundhedsmæssige områder. Fra private livsstilsdata til informationer om vores gener og hele den biomedicinske
side. Det er en ny kollektiv tænkning,” siger Bretland og påpeger, at
folk i stigende grad har indsigt i deres egne data og forventer selv
at kunne råde over dem.
“Vi ønsker som borgere at kunne bestemme, hvem vi vil give
tilladelse til at udnytte al den viden. Og det er hele forskellen fra
tidligere.”
Julie Bretland mener, at det er nødvendigt, at de europæiske
lande og EU går langt mere ind i at guide brugerne, så borgerne kan
forblive trygge og have tillid til det etablerede sundhedsvæsen.
“Jeg er overbevist om, at alle leverandører af sundhedsydelser
vil skulle tilbyde deres patienter – og borgerne – et sæt af tjenester, som de føler sig trygge ved, bl.a. ved ordinering af godkendte
digitale sundhedsydelser. Præcis som du tidligere har fået ordineret medicin. Derudover bliver det afgørende, at der kommer en
form for statslig eller europæisk kvalitetsmærkning af alle digitale
sundhedstjenester og apps, så forbrugerne kan finde vej” •
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Sundhedspersonale deler
ikke alle data om patienter
Flere og flere patienter bliver behandlet af mange professionelle som f.eks. en sygeplejerske i
kommunen og en læge på et sygehus. Ny undersøgelse viser, at 80 pct. af de professionelle ikke
mener, at de har tilstrækkelig fælles viden om deres patient, fordi data ikke følger patienten.
Flertal har ikke tilstrækkelig viden om patienter
Jens Reiermann
jre@mm.dk

Kommunikation mellem sygehuse og kommuner om særligt svækkede
ældre patienter: “Vi kommunikerer nok til, at vi har tilstrækkelig viden
om patienten”
Sygehuset
11
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Kommunen
I ringe grad

1
Pct.
ange gange om dagen oplever en af sygeplejerskerne i
Aarhus Kommunens akutteam problemer med deling af data om en af deres

patienter.
For eksempel når sygeplejersken besøger en af byens ældre borgere, der frygter,
hun har fået betændelse i blæren. I det
tilfælde kan sygeplejersken tage en blodprøve og undersøge, om infektionstallet er
for højt.
Blærebetændelse forekommer hyppigt
hos ældre mennesker. Selv om behandlingen ikke er kompliceret, kan den involvere
både den praktiserende læge og afdelingen
for ældremedicin på sygehuset.
Undervejs noterer og dokumenterer
hjemmesygeplejersken resultaterne fra
blodprøven i kommunens omsorgsjournal, den praktiserende læge noterer i sin
journal, og lægen på sygehuset i sygehusjournalen.
Selv om der er tale om den samme patient og den samme behandling, kan de tre
instanser ikke se hinandens notater. I stedet må de ringe til hinanden.
“Mine sygeplejersker kan ikke kalde
alle oplysninger om patienten frem på sin
tablet, når hun er ude hos patienten. Og
omvendt kan lægen på sygehuset ikke følge behandlingen og se, om den virker. Det
kan trække behandlingen i langdrag,” siger
Helle Haunstrup Krog, leder af akutteamet
i Aarhus Kommune.
For nylig kunne en undersøgelse foretaget af KORA fortælle, at der desværre
ikke er tale om en Aarhushistorie. I kommunerne vurderer hele 80 pct. af de professionelle, at delingen af data ikke fungerer
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FIGUR 1 — Et meget stort flertal af sygeplejersker og læger på sygehuse og i
kommuner mener ikke eller kun i nogen grad, at de kommunikerer nok med
hinanden til, at de har tilstrækkelig viden om deres patienter.
KILDE — “Evaluering af indsats for forløbskoordination”, KORA.

Der er
behov for at
tænke og lede
på tværs af
organisationer
og nedbryde en
dem og os-kultur.
Martin Sandberg Buch
Projektchef KORA
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godt nok. På sygehusene er det 89 pct. af de
professionelle, der mener, at data ikke deles tilfredsstillende. De har ganske enkelt
ikke tilstrækkelig fælles viden om deres
patienter. Se figur 1.
“Selv om der har været fokus på at forbedre koordinationen af patientens forløb
og delingen af data, vurderer mere end 80
pct. af fagpersoner, at der ikke er en tilstrækkelig sammenhæng. Det er stort set
samme niveau som i 2014,” siger projektchef Martin Sandberg Buch, KORA, der har
stået bag undersøgelsen.

Behandling uden overblik
Historien fra Aarhus er bare ét eksempel
fra et sundhedsvæsen, hvor stadig flere
professionelle samarbejder om hver enkelt
patients forløb og derfor har behov for at
dele nødvendige data med hinanden.
En vigtig forklaring på den udvikling er,
at patienter ligger kortere og kortere tid på
sygehusene. Det betyder i praksis, at sygehusene skubber en del af behandlingen ud
til andre aktører, og det vil først og fremmest sige til kommunerne. Overraskende
nok er den udvikling særlig tydelig for de
ældste patienter over 85 år. Siden 2006 er

›

deres opholdstid på sygehusene næsten
blevet halveret. Se figur 2.
Dertil kommer, at flere og flere patienter har mere end én sygdom, og derfor
bidrager professionelle med flere forskellige specialer til behandlingen. Ud over
blærebetændelsen lider den ældre kvinde
fra Aarhus måske også af diabetes, eller
måske har hun også været behandlet for
kræft. Både diabetes og kræft kan påvirke
udviklingen af hendes blærebetændelse.
Hvis borgeren har flere lidelser, ved
hjemmesygeplejersken det kun, hvis borgeren eller kollegerne på sygehusene fortæller hende det. Hun kan ikke selv se de
relevante informationer i sygehusets patientjournal.
“Ingen af os får det fulde billede af patientens tilstand. Heller ikke selv om det
kan være relevant for behandlingen,” siger
Helle Haunstrup Krog fra Aarhus Kommunes akutteam.
Også de professionelle på sygehuset
oplever problemer med deling af data om
deres patienter.
“Det er bøvlet. Når vi beder om at få oplysningerne, så kan vi få dem. Vi kan ikke
selv gå til informationerne i omsorgsjournalen,” siger oversygeplejerske Kirsten
Rahbek fra Aarhus Universitetshospitals
afdeling for ældremedicin, den geriatriske afdeling. Kirsten Rahbek samarbejder
direkte med Helle Haunstrup Krog om de
samme patienter.
Kirsten Rahbek nævner som eksempel,
at lægerne på sygehuset ikke kan se, om
medicinen virker som forventet. De kan
heller ikke følge udviklingen i patientens
samlede helbredstilstand og for eksempel
se, om patienten får drukket eller spist
nok, får tisset, eller hvad der nu måtte være
vigtigt.
“Vi arbejder i hvert vores spor, og det
kan være svært at have det samlede overblik i de behandlingsforløb, som vi sætter
i gang, men som varetages af andre,” siger
hun.
Når de professionelle ikke kan holde
styr på behandlingen i hele patientens forløb, ender det i praksis ofte med, at patienten selv skal have styr på forløbet. Jo mere
kompleks og sammensat behandlingen er,
des sværere er det at bevare overblikket.
Dertil kommer, at patienter jo netop er patienter og altså syge, og af den grund kan
have sværere ved at bevare overblikket.

Fra fax til onlineadgang
Der er en alenlang liste med forklaringer
på, hvorfor sygeplejersker og læger ikke
deler informationer om patienters data.
En handler om it og teknik, en anden
om jura. Og så er der det tredje og grundliggende problem, at regionernes sygehuse,
kommunernes hjemmesygeplejersker og
de private praktiserende læger er organi23. JANUAR
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Tæt på halvering af
sengedage på sygehuse
for de ældste patienter
Gennemsnitligt antal sengedage pr. indlæggelse for patienter
over 65 år, 2006-2015
7
6
5
4
3
85 og ældre

2

65-69 år

1
0
2006

2010

2015

FIGUR 2 — Patienter ligger
stadig kortere tid på sygehuset. Det største fald i antal
sengedage sker for de ældste
patienter.
KILDE — Statistikbanken.dk.

seret på hver deres måde – og i hver deres
enhed.
I den offentlige sektor er samarbejde på
tværs en udfordring. Det gælder også samarbejdet om den enkelte patient. Det vender vi tilbage til.
For først teknikken.
It-systemerne på sygehusene, i kommunerne og hos de praktiserende læger
har svært ved at “tale” sammen. En af
grundene er, at de er udviklet med et snævert fokus på de særlige behov for hhv.
hjemmesygeplejersken og kommunen i
deres elektroniske omsorgsjournal, for de
praktiserende læger og for læger og sygeplejersker på sygehusene.
Når systemerne ikke kan tale sammen,
må aktørerne sende beskeder til hinanden.
Det sker normalt i elektronisk form. I enkelte tilfælde faxer sygehuse og læger dog
stadig til hinanden.
Der er ingen tvivl, teknikken halter efter ambitionen om at skabe et sammenhængende sundhedsvæsen på tværs af
sektorerne.
Lige nu efterspørger en række kommuner en ny generation af den elektroniske
omsorgsjournal. Et gennemgående krav i
deres udbudsmateriale er, at den nye omsorgsjournal skal understøtte behand-
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lingsforløb på tværs af sektorerne i sundhedsvæsenet.
Aarhus Kommune og Københavns
Kommune er to af de kommuner, der er
kommet længst i arbejdet med at udvikle
den nye elektroniske omsorgsjournal. De
to kommuner samarbejder om udviklingen.
“Indtil nu er udveksling af data typisk
kommet i anden række, og det har i årevis
plaget hele sundhedssektoren. Nu bygger
vi en ny omsorgsjournal, der fra starten
har fokus på, at vi skal kunne udveksle
data,” siger projektchef Esben Wolf, Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune.
Han regner med, at hans team holder
tidsplanen, og at Aarhus Kommune kan
tage det nye system i brug fra foråret. Lidt
senere vil Københavns Kommune følge
trop.
“Vi får de rigtige tekniske byggesten,
men den største opgave bliver nok den
organisatoriske. Vi går i luften i juni og
bruger resten af året på at udrydde børnesygdomme og få alle vores omkring
9.000 medarbejdere uddannet i det nye
it-system,” siger digitaliseringschef Mette
Harbo, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune.

Juraen halter efter
Esben Wolf tror på sit projekt. Når den nye
elektroniske patientjournal er på plads, og
medarbejderne har vænnet sig til at bruge
den, så kan de dele data med kolleger og
læger på sygehusene.
Han siger bare, at det må de ikke.
Og med det kommer vi til forklaring
nummer to på, hvorfor sygeplejersker på
sygehuse og i kommuner ikke uden videre
deler data med hinanden, men ofte forfølger hvert deres spor.
“Vi kan dele data, men vi må bare ikke
se hinandens data og følge med i, hvad
hinanden laver. Når vi har fået det tekniske på plads, venter vi på, at juraen følger
med,” siger Esben Wolf.
På det her område er juraen imidlertid
ikke bare kompliceret. Den er særdeles
kompliceret.
I en vejledning fra sidste år oplister bl.a.
Sundhedsdatastyrelsen i alt ni lovkomplekser, der tilsammen regulerer delingen
af patientens data, og hvem der må læse
hvad – og på hvilke vilkår. Den vigtigste
af de ni love er sundhedsloven, og derefter
følger persondataloven.
Kompleksiteten er stor, og det er så som
så med overskueligheden.
Både KL og Danske Regioner efterlyser
over for Mandag Morgen helt som Esben
Wolf en tydeliggørelse af det juridiske
grundlag for, hvordan patienters data må
deles.
Det er lettere sagt end gjort.
For det er langt fra givet, at problemet

gemmer sig i en af sundhedslovens paragraffer. Mandag Morgens interview med
aktører i sundhedsvæsenet viser i al fald,
at der er mange forskellige opfattelser af,
hvad juraen tillader.
Det tyder på, at der også kunne være
problemer i formidlingen af lovens tekst,
eller måske er de tekniske løsninger ikke
designet, så de bedst muligt understøtter
lovens krav.
Sundhedsdatastyrelsen har sat gang i
et treårigt arbejde for at vurdere, hvordan
jura, vejledning og teknik passer sammen.
“Loven tillader deling af data, men de
tekniske løsninger, der muliggør deling, er
hele tiden under udvikling. Vi skal løbende
vurdere, om de nye tekniske løsninger passer til lovgivningen. Gør de ikke det, må vi
diskutere, om teknikken skal justeres, eller om vi skal justere i vejledningerne eller i sidste ende foreslå ændringer i lovens
tekst,” siger afdelingschef Birgitte Drewes,
Sundhedsdatastyrelsen.

Ledelse på tværs
– en svær disciplin
Gennem mere end ti år har projektchef
Martin Sandberg Buch fra KORA undersøgt
samarbejdet mellem afdelinger på sygehuse, kommuner og praktiserende læger.
Det er, siger han, blevet meget bedre.
For ti år siden skete delingen af data stort
set altid via fax. I dag kan de professionelle
sende standardiserede elektroniske beskeder til hinanden. Der er tale om en meget
stor forenkling. Der er dog et stort “men”.
“Patienter ligger stadig kortere tid på
sygehusene, og derfor er der ikke meget tid
til at hente data hos hinanden. I dag skal
kommunerne f.eks. sende deres data om
patienten i en indlæggelsesrapport senest
24 timer efter indlæggelsen. Men så er patienten måske allerede videre. Forløbene
går så hurtigt, at man i mindre grad kan
følge med,” siger han.
Det er derfor ikke så overraskende, at
hans seneste undersøgelse viser, at 80 pct.
af de professionelle ikke mener, de har den
tilstrækkelige fælles viden om deres patienter.
Tidsfaktoren betyder, at medarbejderne
på sygehusene ikke modtager de oplysninger fra kommunerne, som de har brug for,
og det motiverer ikke ligefrem til at sende
toptrimmede oplysninger retur.
Dertil kommer, at det tætte samarbejde
mellem Helle Haunstrup Krog og hendes
team fra Aarhus Kommune og Kirsten
Rahbek og hendes folk på Aarhus Universitetshospitals ældre medicinske afdeling er
en undtagelse. Det er langt fra altid, at de
to parter kender hinanden og løbende kan
tale om, hvilke informationer de hver især
har brug for.
“Data skal være målrettet modtagerens
behov og ikke bare være det, afsender tæn-

Sundhedsvæsenet hænger ikke godt nok sammen
“Forestil dig en diskussion mellem to personer, A og B. Angiv venligst
nedenfor, om du er mest enig med A eller B”, pct1.
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A siger: “Der er ikke sammenhæng nok mellem de forskellige dele af sundhedsvæsenet. Man bliver for det meste sendt rundt i systemet og når måske ikke
frem til det rette sted.”
B siger: “Sundhedsvæsenet hænger så godt sammen, at man stort set altid
bliver henvist til det rette sted i systemet i første omgang.”

FIGUR 3 — En overvægt af danskerne mener ikke, at sundhedsvæsenet
hænger godt nok sammen.
NOTE1 — Andelene omfatter hele stikprøven ekskl. “ved ikke”-svar. N=5.530.
KILDE — Userneeds for Mandag Morgen og TrygFonden.

ker på er fint at sende. Når det sker, ender
det ofte med, at kvaliteten i data er for dårlig,” siger Sandberg Buch fra KORA.
Der skal altså samarbejdes meget mere.
Og det kan være svært i organisationer
som et sygehus eller en kommune, hvor
lederne typisk bliver målt på, om han eller
hun overholder sine budgetter, og ikke på
om man er god til at efterleve behov i det
tværsektorielle samarbejde.
“Der er behov for at tænke og lede på
tværs af organisationer og nedbryde en
dem og os-kultur,” siger han.

Mere samarbejde på vej
Tager vi et øjeblik patientens briller på,
så oplever de i store træk problemerne på
samme måde som de professionelle. En
undersøgelse foretaget af Mandag Morgen
i samarbejde med TrygFonden viser således, at to ud af tre borgere ikke oplever
sammenhæng i forløbene. Se figur 3.
Der er blandt andet derfor et massivt
fokus på at tune de offentlige systemer til
at samarbejde mere og bedre på tværs af
sektorer.
Behovet er meget stort. Der er tale om
en af de helt store opgaver i sundhedsvæsenet.
En undersøgelse fra 2012 vurderer således, at omkring 50.000 borgere har et
komplekst forløb i sundhedsvæsenet. De
har altså ikke “bare” brug for behandlingen
af en blærebetændelse, men har en kombination af kroniske lidelser som f.eks. diabetes, hjertekarsygdomme, kroniske lungesygdomme, knogleskørhed og leddegigt
og psykiske sygdomme.
Langt de fleste er fyldt 65 og har det, en
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rapport fra foråret betegner som “et betydeligt koordineringsbehov”.
Rapporten med den ikke specielt
mundrette titel “Digital understøttelse af
tværgående komplekse patientforløb” er
udarbejdet i et samarbejde mellem Sundhedsdatastyrelsen, KL og Danske Regioner.
Den lægger op til en styrkelse af indsatsen på teknik og it, på jura og vejledninger
og på samarbejdsformerne mere bredt.
En forbedring af samarbejde og datadeling indgik også i aftalen om kommunernes økonomi for 2017. Her blev man enige
om både at se på kortsigtede her-og-nuindsatser, der med kort varsel kan mindske problemerne i borgeres forløb på tværs
af sektorer. Et af de tre handler om borgere
med psykiske problemer.
Derudover har parterne sat gang i et forløb, der bl.a. griber dybt ned i diskussionen
af teknik og it.
Ud over repræsentanter fra KL og Danske Regioner består arbejdsgruppen af
embedsmænd fra hele seks ministerier:
Beskæftigelsesministeriet, Børne- og Socialministeriet, Justitsministeriet, Ministeriet for Offentlig Innovation, Sundhedsog Ældreministeriet samt Økonomi- og
Indenrigsministeriet.
Der skal virkelig samarbejdes på tværs.
Og tidsperspektivet?
I første omgang er der afsat penge til arbejdet i budgetterne for både 2017 og 2018.
Helle Haunstrup Krog og hendes hjemmesygeplejersker i Aarhus Kommune kan
se frem til forbedrede arbejdsvilkår, når de
skal behandle deres patienter i samarbejde
med andre aktører. Men det kommer til at
tage tid •

VELFÆRDENS
2025-PLAN

Politikere lader sygeplejersker
løse problemer på plejecenter
Medarbejdere og ledelse på plejecenter i København fejrer uger uden fejl med medicin. Omstillingen fra kontrol- og regelstyring til tillidsbaseret ledelse i hovedstaden har nået medarbejderne i
frontlinjen. En årelang proces, som politikerne på Christiansborg først nu sætter på dagsordenen.
LEDELSE

Jens Reiermann
jre@mm.dk

Forkerte piller
topper liste med fejl
Utilsigtede hændelser i
kommuner (herunder plejecentre), 2015
Medicin m.m.

Andet
Uheld, fald og brandskader
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FIGUR 1 — I 2015 blev der
indberettet ca. 75.000 utilsigtede hændelser eller fejl i
håndteringen af medicin og
væsker på kommunale plejehjem, i hjemmeplejen og i
andre kommunale dele af
sundhedsvæsenet.
NOTE — År for år indberettes der
stadig flere utilsigtede hændelser på
både sygehuse og plejehjem.
Stigningen kan dog skyldes øget
opmærksomhed på fejl og utilsigtede
hændelser og derfor også flere indberetninger.
KILDE — Dansk Patientsikkerheds
Database, årsberetning 2015.
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irsdag den 2. januar var en festdag af de helt særlige. Der var
små dannebrogsflag på bordene,
og så var der flødeboller til alle.
Ørestad Plejecenter i Københavns Kommune kunne fejre, at der var gået
21 dage uden en eneste medicineringsfejl.
Og de tæller det hele med. Også forglemmelserne og de andre små fejl uden de store
konsekvenser. Så altså: 21 dage uden en
eneste fejl. Set lidt udefra lyder 21 dage uden
fejl ikke af så meget. Det burde vel nærmest
være normen. Det er det bare ikke.
Hvert eneste år indberetter sygeplejersker og sosu-assistenter på plejehjemmene
og i den kommunale hjemmepleje over hele
landet tusinder og atter tusinder af de såkaldt utilsigtede hændelser eller fejl. Problemerne med håndtering af medicin og
væsker er den største enkeltpost i den statistik. I 2015 blev der i alt indberettet 74.898
fejl ved håndteringen af medicin og væsker.
Det er mere end 200 fejl – hver eneste dag.
Se figur 1.
Langt de fleste fejl påfører ikke borgerne
nogen skade. Nogle fejl fører imidlertid til,
at de ældre borgere skal indlægges på et hospital, og i nogle mere alvorlige tilfælde fører fejl til varige mén. Det gælder for mellem
700 og 800 borgere om året. I de allerværste
enkelttilfælde dør borgeren. Se figur 2.
I det perspektiv er de 21 dage uden en
eneste fejl lidt af en bedrift.
“Det er en kæmpeforbedring. Det skal vi
være stolte over, og det skal vi med glæde
dele med hinanden og med beboerne,” siger
Mie Nicolaisen, centerchef, Ørestad Plejecenter.
Landet over fokuserer plejecentre i nu
18 kommuner helt som på plejecenteret i
Ørestad på at nedbringe antallet af medicineringsfejl. Det sker som led i projektet ‘I
sikre hænder’. Og helt som på plejecenteret i
Ørestad fejrer plejecentrene i de nu 18 kommuner perioder uden fejl.
Der er dog en lille forskel. Hvor plejecenteret i Ørestad tæller alle fejl med, og altså
også dem, hvor der ikke skal tilkaldes en
læge bagefter, så tæller plejecentre i de 18
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kommuner kun de mere alvorlige fejl, dvs.
når en læge må tilkaldes, og borgeren skal i
behandling. Det er med til at forklare, at de
kan holde små fester efter 300, 400 eller ligefrem 500 dage uden større fejl, mens plejecentret i Ørestad finder flagene frem efter
kortere perioder, fordi de fokuserer på, at
der slet ikke må begås fejl.
De 21 dage er bare en begyndelse. På plejecenteret i Ørestad er det næste mål 31 dage
mellem enhver form for medicineringsfejl.

Opgør med praksis
Ørestad Plejecenter er et af de i alt ni plejecentre i København, der lige nu arbejder systematisk med at nedbringe antallet af medicineringsfejl. Udgangspunktet har været

Få alvorlige skader
Konsekvenser af medicineringsfejl, 2015
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FIGUR 2 — I de fleste tilfælde påfører fejl med medicineringen ikke borgerne skader.
Heller ikke de milde skader
medfører øget behandling af
borgerne. De moderate
skader medfører øget behandling, mens de alvorlige
skader påfører borgerne
varige men.
KILDE — Dansk Patientsikkerheds
Database, årsberetning 2015.

ret dårligt. Gennem et par år kunne embedslægen notere flere fejl med medicinering på
netop Ørestad Plejecenter, end der fandt sted
på et gennemsnitligt dansk plejecenter. Se
figur 3. Hver gang tog forvaltningen på Københavns Rådhus embedslægens rapporter mere end alvorligt. Politikerne bad den
daværende ledelse have et ekstraordinært
fokus på den høje fejlprocent, der skulle
udarbejdes handleplaner, og der skulle
gennemgås journaler. Den høje andel fejl i
medicineringerne skulle bringes ned.
“Hvis der var et problem, så skulle der
laves en handleplan, og alt skulle tjekkes,” siger Daniel Bojsen, der er centerchef
i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og
har det overordnede ansvar for kvalitet,
analyse, effekt og dokumentation.
Problemet var bare, at det ekstraordinære fokus ikke førte til nogen varige forbedringer. Antallet af fejl faldt ikke, fordi
krav om handleplaner og dokumentation
ikke løste de strukturelle problemer ude
på plejecentrene.
Men for godt et år siden vendte politikerne i Sundheds- og Omsorgsudvalget
bøtten. Efter Københavns Kommunes årelange arbejde med tillidsbaseret ledelse
tog de principperne på ordet og bad medarbejdere og ledere om hjælp: Hvad mente
de, der skulle til for at undgå de mange fejl?
“Det gør ondt, når embedslægen påviser en masse fejl. Det gør ondt herinde på
Rådhuset, og det gør ondt ude hos medarbejderne. Derfor er vi er nødt til at have
dialog, hvor vi er sammen om at løse problemerne. Herinde i forvaltningen må vi
sige, at vi er en del af problemet, fordi vi
kan påvirke de strukturelle forhold,” siger
Daniel Bojsen.
Han mener, at de strukturelle forhold
som for eksempel it-systemer har en kæm-

Københavnere reducerer fejl på plejehjem
Embedslægens tilsyn på københavnske plejecentre, pct.
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FIGUR 3 — Embedslægen har fundet færre fejl og ikke mindst, færre alvorlige
fejl på københavnske plejecentre.
NOTE — Embedslægens tilsyn er omlagt fra et omfattende, frekvensbaseret tilsyn til et risikobaseret tilsyn fra og med 2016, hvorfor langt flere plejecentre ikke modtager et kontrolbesøg.
KILDE — Københavns Kommune, 2016.

pe indflydelse på, om medarbejderne laver
fejl. Et eksempel er, når medarbejderne
skal taste de samme oplysninger ind tre
eller fire gange.
“I dag gør it-systemerne det superlet at
lave fejl. Hvis du nu ikke får noteret det
samme alle fire steder, så kommer aftenvagten og får måske ikke den afgørende
information. Og så går det galt,” siger Daniel Bojsen.
Københavns Kommune udvikler lige
nu sammen med Aarhus Kommune en
ny elektronisk omsorgsjournal, der er en
pendant til sygehusenes patientjournal,

så alle medarbejdere fremover kun skal
taste informationerne ind ét sted. Den nye
elektroniske omsorgsjournal indføres fra
og med den 2. maj.
It er bare et eksempel på strukturelle
forhold, der gør det alt for let at lave en fejl.
Et andet eksempel er antallet af mål og vejledninger, der har nået et omfang, så medarbejdere og ledelse har svært ved at finde
ud af, hvad der er vigtigt, eller bare hvad
der gælder lige nu. Og det har resulteret i
fejl. Derfor har hovedstaden på sundhedsog omsorgsområdet reduceret de politisk
vedtagne mål fra 60 til 9, og antallet af vej-

›

Politiske partier kæmper
om de offentligt ansattes gunst
POLITIK

engagement. Begge dele skal de kunne bruge endnu bedre. En af vejene er dygtige ledere. Som kan motivere. Sætte en klar retning.

Socialdemokratiets Mette Frederiksen har været med til at sætte
styringen af den offentlige sektor på dagsordenen med sin tale om
en “ny og samlet drøm” om, hvordan velfærdssamfundet skal se ud.
Hun udpeger ligefrem en reform af den offentlige sektor, som det
vigtigste redskab til at virkeliggøre drømmen.

En anden vej er færre regler. Mindre kontrol. De offentligt ansatte
skal have større frihed til at gøre det, de brænder for: Bruge deres
faglighed. Hjælpe andre mennesker. Det vil vi også tage fat på i det
nye år.”

Få måneder efter svarede Løkke Rasmussen ved at udnævne en minister for offentlig fornyelse, Sophie Løhde. I nytårstalen sagde han:
“Vi har masser af offentligt ansatte med stor faglighed og kæmpe
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Med det er kampen om de godt 800.000 offentligt ansattes gunst for alvor sat ind. De er mere end “kernetropper”,
der skal levere på velfærd og service. De er også vælgere.
Parti for parti fremlægger nu sit bud på, hvordan den offentlige sektor og dens bureaukrati kan saneres.
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ledninger er faldet med mere end 75 pct.,
dvs. fra godt 850 til lidt under 200.
“Vi skal prioritere, hvad der er det vigtigste. Det er med til at skabe plads til, at medarbejderne og lederne kan finde løsninger
på de problemer, der hele tiden opstår,” siger Daniel Bojsen.
Og så er der faktisk en ting til. Daniel
Bojsen mener, der skal være plads til at
fejle.

Fejl skaber regler, eller …?
Det er lige præcis her, i den situation, hvor
der begås en fejl, at Daniel Bojsen har været med til at vende bøtten. For der sker fejl
på et plejecenter – det vil der altid gøre. Og
nogle gange sker der graverende og alvorlige
fejl. Det er på det tidspunkt, den tillidsbaserede ledelse skal stå sin prøve. De fleste
vil være enige om principperne bag den
tillidsbaserede ledelse, men sker der fejl,
reagerer embedsmændene i forvaltningen,
politikere i byråd og helt i toppen borgmesteren selv med handleplaner, kontroller og
i sidste ende nye regler.
Fejl føder på den måde ganske ofte regler og bureaukrati, der skal gælde for alle og
ikke kun på den institution eller de institutioner, der har begået fejlene.
“Politikerne må holde op med at reagere
på negativ omtale ved at udarbejde nye regler og nye dokumentationskrav. Det er fristende, men det er en negativ spiral, der er
båret af mistillid til medarbejdere og ledere
helt ude i frontlinjen,” siger Jacob Torfing,
der er professor på Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv ved Roskilde Universitet og en af Danmarks førende eksperter
i offentlig styring eller det, som i en inter-

national sammenhæng kaldes new public
governance.
Der er altså ingen tvivl. Da Daniel Bojsen
inviterede medarbejdere og leder på bl.a.
plejecenteret i Ørestad til at være med til
løse at problemet med de mange fejl, brød
han årtiers forvaltningsmæssig rutine.
Det kunne han kun gøre, fordi et bredt
flertal i Københavns Kommunes Borgerrepræsentation siden 2012 har sat den tillidsbaserede ledelse på dagsordenen.
Og efter de første år skulle den nye dagsorden bevise sin værdi, helt ude blandt de
sosu-assistenter og sygeplejersker, som står
med pilleæskerne i hånden og skal give borgerne den medicin, de har brug for.

Opgør med regelstyringen
Københavns Kommune er en af de kommuner, der mest systematisk har arbejdet
med tillidsbaseret ledelse og har gennemført det hidtil mest omfattende opgør med
årtiers detailstyring af aktiviteterne i kommunen. En udvikling, der er båret frem af
en enig borgerrepræsentation. Men opgøret med new public management breder sig
blandt de 98 kommuner. En undersøgelse
fra 2015 viser, at over 80 pct. af de kommunale topchefer på det sociale og det tekniske område har fokus på tillidsbaseret ledelse. Se figur 4.
“Mange kommuner tror, de kan bryde
med de seneste årtiers styring af den offentlige sektor ved at tale op til medarbejderne i stedet for at tale ned til dem. Ved
at vise tillid fremmer de motivationen og
i sidste ende også produktiviteten,” siger
Jacob Torfing, der står bag undersøgelsen.
Tillidsbaseret ledelse giver plads til lo-

kale medarbejdere og ledere, så de i fællesskab kan udvikle de brugbare løsninger.
Der er altså tale om en frisættelse. Men,
siger han, med frisættelsen forsvinder alle
regler og alle dokumentationskrav ikke.
“Det er ikke et enten-eller, så vi enten
har en kontrolbaseret styring i den offentlige sektor eller en tillidsbaseret hippieorganisering uden styring, for selvfølgelig
skal man styre, og selvfølgelig skal man
måle på effekten for borgerne. Det gør de
jo også på plejecenteret i Ørestaden. De er
interesseret i at give borgerne den rigtige
medicin, og det måler de så også på,” siger
Jacob Torfing.
Han taler om en ny balance mellem regler og dokumentationskrav på den ene side
og medarbejderne og ledelsen af faglige
vurderinger på den anden side.
“Der skal være styring, men den skal
udformes, så den harmonerer med tillid
til medarbejdere og ledere. Det er Københavns Kommunes arbejde med den tillidsbaserede ledelse et godt eksempel på,”
siger han.

Sophie Løhde snubler i starten
Lige nu har både Socialdemokratiets Mette
Frederiksen og derefter også Lars Løkke
Rasmussen gjort diskussionen af, hvordan den offentlige sektor skal styres, til
Christiansborg-stof. Mette Frederiksen har
fremlagt fire principper, der skal styre den
‘fingrene-væk’-reform, hun har gjort sig til
fortaler for. Og med trekløverregeringens
dannelse har Løkke Rasmussen udnævnt
en minister for offentlig fornyelse og i regeringsgrundlaget tydeliggjort, at der skal
ske et opgør med bureaukratiseringen af

Løkkes trekløver

Socialdemokratiet

“Regeringen vil ved årsskiftet 2017-2018 præsentere
et program for fornyelse af den offentlige sektor. Vi
vil blandt andet styrke borgernes frie valg, konkurrenceudsætte flere offentlige opgaver, forstærke fokus på resultater, forbedre den organisatoriske forankring af systematisk benchmarking og give de offentligt ansatte
større frihed i opgaveløsningen.” Statsministerens nytårstale, 2017

“Socialdemokratiet vil nytænke den offentlige sektor, så den understøtter kvalitet, sammenhæng og
helhedsløsninger for borgerne. Det kræver et fornyet
fokus på, hvad der rent faktisk gør en forskel for den
enkelte. Det kan vi ikke detailstyre fra Christiansborg. Vi skal opstille de overordnede mål og økonomiske rammer.
Men det er medarbejdernes faglighed, erfaringer og personlige relationer til borgerne, der skaber god velfærd.”
 Kilde: Socialdemokratiet: Fire mål for reform af den offentlige sektor

Dansk Folkeparti
“Jeg tror, vi skal tænke mere over, hvad vi sætter i
gang. Det kan være, at der skal være en passus om,
at vi følger ny lovgivning eller nye regler op med
kontrol i nogle år, og vi derefter ophører med at
kontrollere. Det gjorde vi med værdighedsmilliarden, hvor vi kontrollerer de første tre år. Derefter
bortfalder kontrollen i forventning om, at tingene så virker.”

René Christensen, finanspolitisk ordfører
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Radikale Venstre
“For os skal fremtidens velfærd måles i gode liv: Om
børn lærer at læse, om hjemløse faktisk finder et sted
at bo, og om indvandrere kommer i arbejde. Vi stræber
efter en velfærd, hvor de offentligt ansatte er sat fri til
at bruge deres faglighed til at skræddersy velfærden til
den enkelte. Når vi forsøger at undgå den næste ulykkelige enkeltsag
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Kommuner har fokus
på tillidsbaseret ledelse
Kommunale topchefer, top-3
-fokus, 2015
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den offentlige sektor. Begge taler om, at der
i stedet for regelstyring skal vises mere tillid til, at de offentligt ansatte kan og vil løse
opgaverne bedst muligt.
Den opmærksomhed byder formanden
for Offentligt Ansattes Organisationers
statslige del, Flemming Vinther, velkommen.
“Det er meget positivt, at både regering
og opposition erkender, at vi bliver nødt til
at kigge på styring og bureaukrati. Men det
er altså også relativt nemt at sige og lige så
svært at gøre noget ved,” siger han.
Meget tyder på, at han har ret. I al fald
har skiftende regeringer siden begyndelsen
af 1980’erne haft fokus på afbureaukratisering. Selv om der er sket forenklinger, er udviklingen af nye regler og dokumentationskrav i samme periode vokset med endnu
større styrke.
Et af de store spørgsmål er, om politikere som Mette Frederiksen og Lars Løkke
Rasmussen kan finde en balance mellem
behovet for stram økonomisk styring på
den ene side og ønsket om at vise tillid til
de offentligt ansatte på den anden side. Her
er den nye minister for offentlig fornyelse,
Sophie Løhde, ifølge Flemming Vinther
kommet skidt fra start. Flere ministerier
har i efteråret 2016 inddraget tre fridage, og
det har Sophie Løhde støttet.
“Som minister for offentlig innovation
bakker jeg naturligvis op, når de lokale arbejdsgivere tager ansvaret på sig og træffer
nogle vanskelige beslutninger om, hvordan
der skal prioriteres i deres organisationer,”
siger hun i en pressemeddelelse.
Og så støder tingene sammen.

FIGUR 4 — Tillidsbaseret
ledelse og inddragelse af
medarbejdere har top-fokus
hos godt 80 pct. af de kommunale topchefer på det sociale og det tekniske område.
KILDE — Jacob Torfing, 2015.

ved at pakke borgerne ind i leverpostejsfarvede velfærdsrettigheder
eller offentligt ansatte ind i mere minut- og kontrol-tyranni, opnår
vi præcis det modsatte. Det skal vi holde op med.”

Kilde: Radikale: Velfærd handler om mennesker

SF
I et omfattende oplæg ønsker SF et nyt fokus i den
offentlige styring, med bedre ledelse og plads til
mere faglighed. Her er tillid et nøgleord.
“Der vil altid ske fejl, og dem skal der følges op
på, men ikke ved hele tiden at indføre nye regler og
systemer. Det skal især politikere lære at forstå, så de ikke reagerer
og kræver lovgivning og endnu flere regler i forbindelse med de enkeltsager, der til stadighed popper op i pressen.”

Enhedslisten
Enhedslisten håber, de forskellige partiers fokus på styringen af den
offentlige sektor vil føre til, at new public management afløses af en

—

I et åbent brev til Sophie Løhde umiddelbart før jul opsagde Flemming Vinther
på tre punkter samarbejdet med Sophie
Løhdes ministerium. Det vil også påvirke
samarbejdet om tillidsdagsordenen.
“Hvis vi skal gå aktivt ind i tillidsdagsordenen, skal der være gensidig respekt.
Tillid kan kun udvikles i et samarbejde
mellem medarbejdere og ledelse. Så længe
de offentlige arbejdsgivere udøver ledelsesretten på denne brutale måde, vil vi ikke
kunne bidrage,” siger han.
Den udvikling viser, at hensynet til økonomi og effektivisering kan fortrænge behovet for at inddrage offentligt ansatte i et
opgør med en regelstyret offentlig sektor.
I Københavns Kommune er vurderingen dog, at inddragelse af medarbejdere
og ledelse kan bidrage til udvikling af nye
arbejdsrutiner og på den måde øge kvaliteten i tilbuddene til de ældre borgere på
plejecentrene.
Og prisen: For både medarbejdere og
borgere går regnestykket i plus. For økonomerne kan det naturligvis være en anden
sag. Men hver gang en forkert medicinering
ender med, at borgerne skal indlægges på et
sygehus, så er det dyrt.
I Københavns Kommune er der tale om
et regnestykke med flere bundlinjer.
På Christiansborg ser det ud til, at hensynet til den fortløbende effektivisering
af den offentlige sektor vejer tungere end
hensynet til den tillidsdagsorden, der kunne være motor i udviklingen af en ny type
styring, og herunder den inddragelse af
medarbejderne, som politikerne på papiret
lægger op til •

tillidsbaseret ledelse, så der bliver plads til medarbejdernes og ledernes faglighed lokalt.
Partiet ser en modsætning mellem de stadige krav til
en effektivisering af den offentlige sektor og ønsket om
tillidsbaseret ledelse. Samtidig vil regeringens ønske
om at konkurrenceudsætte den offentlige sektor føre til
mere bureaukrati. Hvis man skal udlicitere, skal alle arbejdsgange
og rutiner beskrives, ellers ved man ikke, hvad der skal udliciteres.

Alternativet
Alternativet har sammen med Liberal Alliance og
Venstre stillet forslag om et nyt folketingsudvalg med
fokus på regelforenklinger og afbureaukratisering.
Derudover gennemsyrer opgøret med bureaukratiet f.eks. partiets forslag til reform af kontanthjælpen, hvor det vigtigste er, at kontanthjælpen udbetales uden modkrav. Det nuværende og omfattende jobbureaukrati skal
med andre ord helt afskaffes. Det vil både spare penge og give sagsbehandlerne tid til at fokusere på rådgivning og vejledning.
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Odense luger
ud i detailstyring
Odense Kommune lægger styringen om fra New Public Management og dens detailstyring
til styring efter de effekter, borgere og virksomheder oplever.

Hvis den
effekt, vi opnår,
kan opnås
tilsvarende og
billigere på en
anden måde,
så tager vi
konsekvensen
af det.

Jens Reiermann
jre@mm.dk
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a Odense Kommune i efteråret
lukkede et af sine rehabiliteringstilbud,
Kragsbjergløkke
Leve-Ud, skete det ikke for
at spare penge, fordi det ikke
skabte bedre effekter for borgerne end tilsvarende, men billigere tilbud til borgerne.
Lukningen er et eksempel på, hvordan
en kommune måler aktiviteter på den effekt, de skaber for borgerne, og også bruger
målinger som grundlag for prioriteringer. På
den måde arbejder Odense Kommune efter
de principper, som Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, lægger op til i sin
“Fingrene væk reform”. Også minister for offentlig innovation, Sophie Løhde, gjorde sig
til talsmand for lignende principper i sit oplæg til januar måneds kommunaløkonomiske forum i Aalborg.
Odense Kommune har siden 2010 arbejdet med lige præcis de nye styringsprincipper, som de to toppolitikere efterlyser.
“Vi skal kunne påvise, at vores indsats
har en effekt for borgerne. Og hvis den effekt,
vi opnår, kan opnås tilsvarende og billigere
på en anden måde, så tager vi konsekvensen af det. Vi er nødt til at vende hver eneste
femøre for at give borgerne de effekter, vi ønsker,” siger Brian Skov Nielsen, rådmand for
Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense
Kommune og valgt for Enhedslisten.
Han er overbevist om, at borgerne kommer til at se meget mere til den type af prioriteringer.
“Som politikere vil vi gerne vise, at indsatserne har en effekt for borgerne, og hvis
ikke de har det, skal vi ikke opretholde dem,”
siger Brian Skov Nielsen.

En årelang revolution
Udviklingen i Odense repræsenterer et af
de største og mest omfattende opgør her23. JANUAR
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Brian Skov Nielsen (EL)
Rådmand for Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune.

hjemme med styring efter de principper og
metoder, der betegnes New Public Management. Det mangeårige arbejde med at styre
efter effekten viser også, at opgøret tager tid,
når en ’virksomhed’ som Odense Kommune
med op mod 14.000 ansatte skifter ud i styringsredskaberne.
“Odense er meget ambitiøs og radikal i
sit arbejde med ny styring. De holder op med
at gøre, som man plejer, og kan ende med at
skabe et velfærdssamfund, der er bedre og
også mere effektivt. Men det kommer til
at tage mange år endnu,” siger Per Nikolaj
Bukh, professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet.
Han mener, at det er en helt nødvendig
reform, som Odense Kommune har sat i
gang.
“Vi skal sætte fokus på effekter og resultater, så vi ved, hvad der kommer ud af
aktiviteterne i den offentlige sektor. Det er
vigtigere end at diskutere, hvad der kommer
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ind af penge, anvendes af timer eller andre
mål for input,” siger han.

Effekter styrer komumnen
I Odense har politikerne taget konsekvensen og styrer i denne byrådsperiode efter i
alt otte overordnede mål. År for år modtager de et såkaldt ’effektregnskab’, der viser,
hvordan det går med at indfri de ønskede
mål. Se figur 1.
Selv om Odense indtil nu kun har nået
ambitionerne på to – eller, hvis man er venlig, tre – af de i alt otte mål, er byrådspolitikere enige: Styringen efter de otte mål har
været en succes.
“De otte mål er med til at tydeliggøre retningen for vores arbejde. Det gør det mere
simpelt for os. Alle kan forstå, at det er de
otte mål, vi arbejder efter her i kommunen.
Det er det, vi gerne vil blive bedre til,” siger
Kristian Guldfeldt, der er valgt for de konservative.
Han mener, at de 8 mål hjælper ham og
byrådets øvrige 30 medlemmer til at holde
fast i de politiske visioner og ikke ende som
halvtidsembedsmænd og begynde at sagsbehandle på møderne i byrådssalen.
“Som politikere må vi ikke falde ned i
det, jeg kalder embedsmandsgryden og begynde at opføre os, som om vi er embedsmænd. Vi er politikere, og vi skal holde fast
i, at vi styrer efter nogle mål, og at vi foretager politiske prioriteringer,” siger Kristian
Guldfeldt.
Fra politik til forvaltning
Også rådmand Brian Skov Nielsen mener,
at de otte mål er med til at tydeliggøre
skillelinjen mellem det politiske arbejde
i byrådet og embedsmændenes arbejde i
forvaltningen.
“Målene er en rettesnor for de beslutningssager, jeg som rådmand skal lægge
frem i udvalg og byråd. På den måde fungerer de som pejlemærker for mig,” siger han.
Det er dog stadig meget overordnede
mål, som Odense Kommune langt fra altid
er alene om at kunne påvirke. Som rådmand for Ældre- og Handicapforvaltningen arbejder Brian Skov Nielsen særligt
med et af de otte mål: Flere funktionsdygtige ældre og handicappede.
Det er et af de mål, hvor udviklingen er
gået i den rigtige retning i forhold til am-

Sådan styrer Odense Kommune efter effekt
Effektregnskab for Odense Byråds 8 effektmål, 2014-2017
Nej

Sandsynligvis1

Ja

Udvikling, Indfriet ambi2015
tionsniveau, 2015

Effektmål

Sådan måles effekten / Indikator

Flere kommer i uddannelse og job

Andel beskæftigede og studerende uden
studiejob – seneste 12 mdr. (aug.)

Der skabes flere virksomheder og
arbejdspladser

Antal private arbejdspladser

Borgernes indkomst skal stige

Beskatningsgrundlag per indbygger

Flere indbyggere i Odense

Antal indbyggere i Odense

Børn lærer mere og er mere kompetente

Andel elever i folkeskolen, som får høje hhv.
lave karakterer (juli)

Flere funktionsdygtige ældre og
handicappede

Faldende andel af borgere 65+, der modtager
hjemmepleje eller plejecenter

Flere borgere er sunde og trives

Andel arbejdsduelige borgere – seneste 12 mdr.

Flere borgere er betydningsfulde deltagere
i fællesskaber

Andel borgere, der oplever at være en
betydningsfuld deltager i fællesskaber

?

?

FIGUR 1 — Byrådet i Odense har 8 overordnede effektmål, der skal styre det politiske arbejde fra 2014 til 2017. Effektregnskabet 2015 viser fremgang for alle mål, men ikke så meget som politikerne ønskede. Ambitionerne er kun opfyldt
på 2 af de 8 mål.
NOTE1 — Kommunen er først i 2015 begyndt at måle på den 8. indikator: Andel borgere, der oplever at være en betydningsfuld del af fællesskaber,
og kan altså først efter en 2016-måling se, om udviklingen bevæger sig i den rigtige retning.
KILDE — Odense Kommunes Effektregnskab 2015.

bitionerne. Effektregnskabet for 2015 viser,
at andelen af borgere, der ikke kan klare sig
selv, vitterlig er faldet. Spørgsmålet er dog,
om det skyldes kommunens indsats, eller
om udviklingen også er påvirket af den generelle tendens til, at flere danskere lever
længere, sundere liv.
“Målene er meget overordnede, og den
store fare er, at de kommer til at hænge og
svæve. De skal operationaliseres ned til
meget konkrete effektmål, så vi kan måle
på de enkelte aktiviteter, vi foretager,” siger
han.
Netop Ældre- og Handicapforvaltningen har i en årrække arbejdet med ikke
bare at levere service til byens ældre borgere, men også træne og hjælpe flere borgere
til at leve uden offentlig hjælp eller med
mindre hjælp.
“Vi skal træne borgerne op til et niveau,
hvor de ikke længere har brug for vores
hjælp. Vi opfatter mere og mere hjemmepleje som noget midlertidigt,” siger Brian
Skov Nielsen.
I de i alt fem forvaltninger arbejder
mere end 100 medarbejdere lige nu på den
operationalisering, Brian Skov Nielsen beskriver.

Effekt øger skarphed
over for handicappede unge
I Social- og Beskæftigelsesforvaltningen

har man fokus på undervisningen på den
Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse
(STU), der henvender sig til unge under 25
år.
Ligesom i andre kommuner bliver langt
de fleste henvist til STU, fordi de har vanskeligheder med at lære, eller fordi deres
udvikling er hæmmet. For nogle kan målet
med uddannelsen være, at de kommer i arbejde, f.eks. i et fleksjob eller et skånejob,
mens målet for andre kan være, at de lærer
at sige ja eller nej, når de bliver spurgt, om
de vil have en ekstra skefuld mad.
Der er derfor meget store forskelle i de
mål, man kan opstille for arbejdet med
de unge på den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse, og hvert eneste mål skal
passe til den enkelte unges behov og muligheder.
“Vi opstiller meget individuelle mål for
vore unge og gør meget for at tydeliggøre,
hvad det er, vi vil opnå sammen med den
unge. Og så skal vi måle på, om vi opnår
det,” siger Hans-Jørn Tønder Jessing, der
som afsnitsleder i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har ansvaret for Odense
Kommunes arbejde med STU.
STU-loven understreger, at uddannelsen skal føre til en eller anden form for
udvikling af de unges færdigheder. HansJørn Tønder Jessing og hans medarbejdere
har derfor i mange år haft fokus på at ska-
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be den udvikling. Nu skal effekten af indsatsen også være tydelig.
“Vi har i mange år arbejdet med elevernes udvikling og beskrevet målene
for, hvad vi mener, udviklingen skal føre
til. Nu skal vi også turde kigge på, om den
indsats, vi iværksætter, har den bedste effekt, eller om andre indsatser har en større
effekt,” siger han.
Det kan være endda meget små mål,
så f.eks. unge med fysiske eller psykiske
handicap f.eks. lærer at skelne mellem
den grønne og den røde knap i Go Talk, der
er en app på iPad’en. Lærer den unge, at et
tryk på grøn betyder ja, og at et tryk på rød
betyder nej, kan det være et stort skridt på
vejen til øget selvbestemmelse.
“Den unge skal forstå, hvad vi spørger
om, og dermed få muligheden for at træffe
et valg. Vil han eller hun med i svømmehallen, eller vil han eller hun have en ekstra skefuld mad?,” siger Hans-Jørn Tønder
Jessing.
Afdelingen har arbejdet med udvikling og effekt gennem hele året. Hans-Jørn
Tønder Jessing håber, at det ekstrafokus på
medarbejdernes indsats og effekten af den
også sætter gang i ny læringsprocesser.
“Vi får mere fokus på, hvilke af vore
indsatser der virker, og kan også tale om,
hvad vi skal gøre, hvis der er noget, der
ikke virker,” siger han •
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København investerer
milliarder i velfærd
Hovedstaden går nye veje for at finde smartere og billigere måder at løse velfærdsopgaverne
på ved at investere milliarder. Pengene skal være tjent hjem om senest seks år. “Velfærdsinvesteringerne er en ny måde at udvikle kommunen på,” siger overborgmester Frank Jensen.
Flere borgere – flere udgifter
Forventede årlige ekstra serviceudgifter, mio. kr.

Jens Reiermann
jre@mm.dk

Børne- og Ungdomsudvalget

Socialudvalget

Sundheds- og Omsorgsudvalget
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FIGUR 2 — Udgifterne til velfærd vokser i takt med, at flere borgere flytter til
byen. Særligt udgifterne til det stigende antal børn øger udgifterne år for år.
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NOTE — Fremskrivningen er korrigeret for pris- og lønstigninger.

ene er 21 år, gravid med sit første
barn og tidligere misbruger. Hun
viser ikke den store glæde ved
snart at skulle være mor. Sundhedsplejen er bekymret for, at
Lene ikke magter den ansvarsfulde rolle
som mor.
Lene er et eksempel på de udsatte gravi-

København
har vokseværk
Befolkningsfremskrivning,
København 2016-2030, tusinde
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FIGUR 1 — Befolkningstallet
i Københavns Kommune
vokser nu med næsten 1.000
borgere hver eneste måned . I
2030 vil indbyggertallet være
på mere end 700.000.
KILDE — Danmarks Statistiks
Befolkningsfremskrivning.
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KILDE — Københavns Kommune.

de kvinder, som Københavns Kommune vil
styrke den forebyggende indsats over for
allerede i barnets fosterstadie, så både mor
og barn bliver hjulpet. Målet er at sætte ind
med massiv hjælp så tidligt som muligt og
dermed undgå, at barnet ender i mistrivsel
og et langt liv på samfundets sidelinje.
Det koster penge på kort sigt. Men pengene bliver tjent hjem i løbet af få år i form
af sparede udgifter til f.eks. anbringelser
eller dyre specialtilbud.
Projektet er bare ét af mange, som Københavns Kommune er ved at sætte i søen.
Kommunen har afsat knap en halv milliard
kroner på budgettet i både 2016 og 2017 til
smarte investeringer i kernevelfærden. Planen er, at de mange penge skal være tjent
hjem igen om senest seks år. Og nu har politikerne besluttet at afsætte et tilsvarende
beløb i de kommende års budgetter.
København er dermed det største og
mest ambitiøse eksempel på velfærdsinvesteringer for at finde smartere, bedre og billigere måder at løse velfærdsopgaverne på.
Overborgmester Frank Jensen (S) betragter
den nye strategi som et paradigmeskifte.
“I mange år har vi samlet funktioner,
digitaliseret og effektiviseret. På et tidspunkt ville vi også skulle skære alvorligt i
vores service over for borgerne. Nu bruger
vi en lille halv mia. kroner om året på investeringer, så vi kan komme til at gøre tin-
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gene smartere og billigere. Det er en helt ny
måde at udvikle vores kommune på,” siger
Frank Jensen.

Hovedstadens udfordringer
De mange investeringer i kernevelfærden
skal bidrage til at løse nogle af de økonomiske
udfordringer, som Københavns Kommune
står over for. Befolkningen stiger med næsten
1.000 borgere om måneden, og der bliver både
flere børn og flere ældre. Se figur 1.
Det vil øge serviceudgifterne år efter år.
Hvis velfærdsservicen skal fortsætte på sit
nuværende niveau, vil det betyde ekstra årlige udgifter på 2,4 milliarder kr. om 10 år –
svarende til en vækst i udgifterne på op mod
10 pct. Se figur 2.
I forvejen har kommunen effektiviseret
for 200-300 millioner kr. om året gennem de
seneste mange år. Der er bl.a. sparet penge på
bedre indkøbsaftaler, digitalisering og indførsel af klyngeledelser på daginstitutioner.
Men den slags kan man kun gøre én gang.
Dertil kommer, at mange af byens borgere
har brug for ekstra støtte til at klare hverdagen. København tegner sig for 10 pct. af landets indbyggere. Men den har 21 pct. af landets fattige, ca. 15 pct. af de langtidsledige og
ca. 25 pct. af landets hjemløse.
“Vi er pressede. Hver eneste måned vokser København med 1.000 indbyggere, og vi
kan ikke bruge flere penge på service end

det, som KL og regeringen aftaler,” siger
Frank Jensen. Læs også “Ja, vi løber en risiko,
men vi har seks år”.
Derfor er København tvunget til at gå nye
veje og kan blive en foregangskommune for
andre på området i en tid, hvor alle jagter de
gode løsninger.

Investeringer i velfærd betaler sig
Regeringen har bebudet, at de 45 milliarder
kr., som kommunerne hvert år bruger på det
sociale område, skal anvendes på indsatser
med størst effekt. Den erkender, at vi ved alt
for lidt om, hvad der har positiv virkning for
de omkring 170.000 personer, der i dag modtager sociale indsatser.
Meget tyder på, at Københavns Kommune
har fat i den lange ende. Kommunen afsatte
allerede 452 millioner kr. på budgettet for
sidste år til smarte investeringer i velfærden.
Foreløbig ser det ud til at være en god forretning for den kommunale pengekasse. De nyeste tal fra Københavns Kommune viser, at
de smarte investeringer fra 2016 og 2017 vil
spare kommunen for godt 330 millioner kr.
om året, når de er fuldt indfaset. Se figur 3.
De foreløbige 59 investeringsprojekter
omfatter endda meget forskellige projekter.
Nogle ligger i den meget tekniske ende; det
gælder f.eks. investeringer i energieffektiviseringer. Andre retter sig direkte mod velfærdsområdet.
Målet med den nye investeringsstrategi
er også at få medarbejdere, ledere, brugere,
faglige organisationer og andre parter til at
komme med bud på nye og smarte velfærdsløsninger.
“Noget af det bedste er, at medarbejderne
har taget ideen med de smarte investeringer til sig. Det gælder ude i forvaltningerne,
og det gælder i vores samarbejdsudvalg. De
opfatter det som en mulighed for at påvirke

udviklingen og kvaliteten af deres arbejde,”
siger Frank Jensen.
3 af de 59 velfærdsprojekter retter sig mod
problemstillinger, der ikke bare præger Københavns Kommune, men alle kommuner.
Det er:
✳ en tidligere indsats for 0-2-årige børn af
udsatte forældre
✳ tidlig indsats over for familier med handicappede børn
✳ bedre implementering af velfærdsteknologi.

Parkering forbudt
på samfundets sidelinje
Politikerne har afsat fem millioner kr. fra
investeringspuljen til at styrke den tidligere
indsats for 0-2-årige børn og deres familier,
som er i fare for at udvikle omfattende problemer. “Jo tidligere vi investerer, jo færre
penge skal vi bruge, når børnene bliver større
og de enten kommer i folkeskolen eller bliver
18 år og har en masse udfordringer, vi ikke fik
samlet op tidsnok,” siger børne- og ungdomsborgmester Pia Allerslev (V).
Målgruppen kan være udsatte personer
som Lene, som vi beskrev i indledningen, der
er i risikozonen for ikke at kunne løfte ansvaret som mor. Det kan være en småbørnsfamilie med alkoholproblemer. Eller det kan være
en højtuddannet mor med godt job og stor
indkomst, men som af forskellige årsager kan
have svært ved at knytte sig tæt til sit barn.
Ved at investere fem millioner kr. over de
næste to år regner kommunen med på længere sigt at spare millioner af kroner på dyre
døgninstitutioner, støttepædagoger og andre
dyre foranstaltninger. Går det som planlagt
i business-casen, vil der allerede begynde at
rulle penge ind på kontoen efter to år, og hele
investeringen vil være tjent hjem efter seks
år. På længere sigt vil gevinsten være endnu

Investeringer
betaler sig
Samlet behov for effektiviseringer samt effekt af smarte investeringer, 2017–2020, mio. kr.
Københavns
behov for
effektivisering
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FIGUR 3 — De allerede
vedtagne smarte investeringer fører til besparelser, der
dækker omkring en fjerdedel
af kommunens samlede
effektiviseringsbehov. Håbet
er, at de kommende års
smarte investeringer vil føre
til tilsvarende effektiviseringer og på den måde reducere
behovet for mere traditionelle
effektiviseringstiltag.
KILDE — Københavns Kommune.

større. Den vil løbe op i over 4 millioner kr. Se
figur 4 på side 32.
Det hænger sammen med, at udgifterne
til socialt udsatte plejer at stige kraftigt fra
det tidspunkt, hvor børnene bliver teenagere
som 12-13-årige, og hvor mange ender på dyre
døgninstitutioner til 1,2 million kr. om året i
snit. Pia Allerslev siger:

›

Ja, vi løber en risiko, men vi har seks år
Med inspiration fra årelange investeringer i grøn omstilling vil Københavns Kommune nu investere
millioner i udvikling af ny velfærd. “Det bedste grundlag for at få ideerne og kreativiteten frem,” siger
overborgmester Frank Jensen.
at gøre tingene på. Pengene skal ikke bare bruges på nyt udstyr. Investeringerne skal også ende med at gøre driften billigere,” siger Frank
Jensen.
Bare det at tænke kommunale udgifter som investeringer, der efter højest seks år skal betale sig hjem, er nyt. Men den store pose med
penge fortæller også forvaltninger, ledere og medarbejdere, at der er
penge til at udvikle velfærd og service.
“Vi har en holdbar økonomi og kan afsætte pengene til investeringer. Det er det bedste grundlag for at få ideer og projekter frem
fra forvaltningerne. Og ja, vi løber en risiko, men vi har seks år til at
hente investeringerne hjem,” siger Frank Jensen.

POLITIK

M

ed en pulje på godt 450 millioner kr. inviterer Københavns
Kommune til såkaldt smarte investeringer i kernevelfærden, der skal omlægge den måde, som kommunen leverer
sin service til borgerne på.
Med initiativet er der tale om en helt ny måde at udvikle kommunen på, siger Københavns overborgmester, Frank Jensen (S).
“Vi har hele tiden investeret. Men det nye er, at den her lille halve
milliard kr. skal sætte gang i noget, der giver nogle smartere måder
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Investering for livet
Økonomiske konsekvenser ved investering i tidlig indsats for 0-2-årige i 2020
og 2029, mio. kr.
Forebyggende foranstaltninger
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På sigt vil kommunen spare 4,1 mio. kr. ved at investere i tidlig

KILDE — Københavns Kommune.

“Selvfølgelig handler det om mennesker
og om at sikre det enkelte barns opvækst på
den bedste måde. Men det handler også om
sund brug af borgernes penge og en kølig økonomisk betragtning om, at hvis vi investerer
nogle millioner nu, sparer vi nogle millioner i
den anden ende. Og de millioner vil jeg gerne
bruge allerede nu til at sætte endnu mere ind
på de ting, som kan ændre noget.”
Pengene skal investeres i flere hænder
med de rigtige kompetencer til at spotte og
arbejde med sårbare børn og deres familier.
Den nye indsats indebærer også, at samarbejdet mellem hospitaler, jordemødre, praktiserende læger og den kommunale sundhedspleje skal styrkes.
Hvis jordemoderen på hospitalet f.eks.
bliver opmærksom på særligt udsatte eller
sårbare gravide mødre, går beskeden videre

til den kommunale sundhedspleje. På denne
måde kan sundhedsplejen allerede inden
fødslen lægge ekstra besøg ind hos familien
og vurdere, om der er behov for mere intensiveret hjælp.
Et tværfagligt team med forskellige kompetencer såsom sundhedspleje, socialrådgivning og familiebehandling vil komme
i hjemmet op til 12 gange for at hjælpe med
forældrerollen og skabe en struktureret hverdag. Og på denne måde skal det udsatte barn
komme bedre og mindre problemfyldt i gang
med sit liv på denne jord.

Mere tidlig hjælp til handicappede
Hvert eneste år bliver der født omkring 600
autister i Danmark. En del af dem har københavnske forældre. Autistiske børn kan både
give hver enkelt familie en presset hverdag

Jeg tror, at vores
investeringspuljer er kommet
for at blive. Udviklingen af
kommunen er ikke overstået
på et enkelt budgetår.
Københavns Kommune har en ambition om at være CO2-neutral i
2025 og har i en årrække investeret i den grønne omstilling. Nu flytter en enig Borgerrepræsentation den tankegang over på det store
velfærdsområde.
“København er i front med at gennemføre den grønne omstilling.
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og føre til meget store ekstraudgifter for kommunen.
For hver enkelt familie kan det være en
kæmpeopgave at få hverdagen til at hænge
sammen med en autistisk søn eller datter.
Mange forældre fortæller, at de er meget belastede og særligt har behov for hjælp tidligt
i deres barns liv. Amerikanske undersøgelser
viser, at forældre med autistiske børn oftere
bliver skilt.
For samfundet kan det blive en rigtig dyr
forretning, efterhånden som barnet vokser
op. Forklaringen er her, at jo mindre familierne lykkes med at mestre deres hverdag, des
mere skal kommunen træde til med støtte.
Det kan være aflastning i weekenden eller
senere i livet i form af egentlige anbringelser
uden for hjemmet.
Særligt anbringelserne er endda meget
dyre. Ender det med, at barnet eller den unge
skal anbringes på en døgninstitution, koster
det mellem 800.000 kr. og 1,3 millioner kr.
om året. Dertil kommer, at mange handicappede aldrig kommer i arbejde.
En undersøgelse foretaget af Landsforeningen Autisme fra juni viser, at op mod 70
pct. af de voksne autister forsørges af det offentlige. De kan f.eks. være på kontanthjælp
eller modtage førtidspension.
Nu vil Københavns Kommune bryde den
udvikling og hjælpe forældre og børn til at
mestre deres dagligdag bedre end i dag. Ønsket om at hjælpe borgere til at mestre dagligdagen bedre slår lige i øjeblikket rod på flere
og flere områder af alle kommuners sociale
indsatser. Men Københavns Kommune er
ifølge områdechef Elly Mørkeberg i Socialforvaltningen den første kommune, der for alvor
investerer i en tidlig indsats over for familier
med handicappede børn og unge. Det sker
med inspiration i en svensk udviklet model,
Borås-modellen.

Her har vi udviklet mange af løsningerne sammen med erhvervslivet, der så bagefter kan bruge København som model. Nu vil vi også
gerne tiltrække samarbejdspartnere, så vi sammen kan udvikle nye
løsninger inden for velfærd, der er en af kommunens fornemste opgaver.”
Frank Jensen henviser som eksempel til et samarbejde med den
japanske teknologigigant Hitachi om udvikling af en databørs, der
skal gøre det muligt at sælge og købe data knyttet til kommunen,
dens borgere og virksomheder. Men også på de indre linjer håber
Frank Jensen, at de smarte investeringer sætter sine spor:
“Investeringerne er med til at sætte fokus på de effekter, vi ønsker
at opnå. Vi driver ikke velfærdssektoren for processernes skyld, men
for de effekter, vi gerne vil skabe. Nu kan vi sætte medarbejdernes
kreativitet i spil og få mere fokus på effekten,” siger han.
Det gælder også for Frank Jensen selv:
“Vi skal som politikere stille krav til målet og have fokus på effekterne. Jeg tror, at vores investeringspuljer er kommet for at blive.
Udviklingen af kommunen er ikke overstået på et enkelt budgetår” •
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“Vores fineste opgave er at hjælpe familierne, så de kan mestre hverdagen bedst muligt på de betingelser, de nu en gang har. Vi
skal yde en tidlig og enkel hjælp, før problemerne vokser sig store,” siger hun.
Dermed følger de københavnske socialrådgivere anbefalinger fra Socialstyrelsen. I
en oversigt over de indsatser, der virker over
for børn og unge med autisme, anbefaler styrelsen en tidlig, intensiv og systematisk indsats. Lykkes det, får familierne et bedre liv,
og set fra investeringsperspektivet så sparer
kommunen samtidig penge. Se figur 5.
Investeringsprojektet omfatter bl.a. investeringer i familieværelser. Her kan familierne bo i perioder, hvor de har brug for ekstra
hjælp og vejledning og træning i, hvordan de
kan afværge konflikter eller andre problemer
i hjemmet. Ud over den type investeringer
flytter projektet rundt på ressourcer, så socialrådgiverne får flere timer til arbejdet med
familierne tidligt i barnets liv.
“Vi skal lave en drift af højere kvalitet end
i dag. Det indebærer en stor omstilling af det
faglige arbejde, så vi får udviklet en ny praksis,” siger Elly Mørkeberg.

Akademi for velfærdsteknologi
Et tredje eksempel på smarte investeringer er
velfærdsteknologi. For med en presset økonomi ser kommunerne ofte med sultne øjne
på velfærdsteknologien og dens muligheder.
I en aftale med regeringen har kommunerne
ligefrem forpligtet sig til at investere i fire
forskellige løsninger, der alle skulle reducere
mandskabsbehovet.
Selv om aftalen blev indgået i 2014, viser
en statusrapport fra sidste år, at det er så som
så med anvendelse af de fire teknologier. For
eksempel har kun lidt mindre end 4 ud af 10
kommuner implementeret en af de fire teknologier, loftsliftene.

Loftsliftene gør det ellers nemmere for en
sosu-hjælper at lægge en borger i seng eller
få ham op igen. Der er tale om en såkaldt forflytningsteknologi, hvor besparelsen skyldes, at der kun skal én, og ikke som normalt
to sosu-hjælpere, til at assistere en borger.
Evalueringerne er ret positive. Godt
halvdelen af medarbejderne oplever et forbedret arbejdsmiljø, bl.a. som følge af bedre
arbejdsstillinger. Og borgerne oplever mere
tryghed og kvalitet.
Det har man bare vidst i flere år. Og alligevel tager det tid, før kommunerne, deres
ledere og medarbejdere for alvor tager den
nye teknologi til sig. Det gælder også i Københavns Kommune.
Nu etablerer kommunen et “Velfærdsteknologisk akademi”, der øger bl.a. sosuhjælpernes kendskab til velfærdsteknologi
som loftslifte. I hvert af de kommende fire år
skal 500 medarbejdere deltage i kurserne på
akademiet.
“Uddannelsen skal klæde medarbejderne på til at bruge velfærdsteknologi som en
naturlig del af deres opgaveløsning og også
gøre dem i stand til at identificere borgerens
behov og sammen udvælge de relevante teknologier,” siger Nanna Skriver, centerchef
ved Center for Innovation og Digitalisering,
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune.
Samtidig bygger kommunen tre særlige
læringslejligheder, hvor kommunens medarbejdere og borgerne kan se og afprøve ny
velfærdsteknologi og på den måde bedre vurdere, hvad der passer til den enkelte borgers
behov.
Det er sjældent, at udgifter til uddannelse
og efteruddannelse betragtes som en investering. Men erfaringen viser, at det ikke er
nok at fokusere på den nye teknologi. Medarbejdere og ledelse skal også være forberedt
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på den nye teknologi og kunne bruge den, så
den også fører til ændringer af arbejdsrutinerne.
“Implementering af ny teknologi sker
ikke af sig selv. Vi skal skabe organisationer,
der er klar til at bruge ny teknologi. Når medarbejderne bliver bedre uddannet, så vil de i
højere grad kunne se, hvordan teknologien
kan indgå i deres arbejde, og også bruge den,”
siger hun.
Investeringen indebærer både udgifter til
læringslejlighederne og til udvikling af akademiets kursustilbud. Se figur 6.

Inspiration for andre
De meget forskellige projekter er eksempler
på, at investeringspuljen har sat gang i arbejdet med helt nye måder at tænke velfærdsløsninger på. Det virker, som om puljerne har
banket hul i et ellers stift system med tungt
fokus på drift i hverdagen, så der kun sjældent
bliver plads til nytænkning og udvikling.
Den problemstilling går igen i alle 98 kommuner. På baggrund af de første og meget
positive erfaringer med de københavnske investeringspuljer mener børne- og ungeborgmester Pia Allerslev, at andre kommuner kan
lade sig inspirere af erfaringerne fra København. Som hun udtrykker det:
“Der er rigtig mange kommuner, som er
presset økonomisk, og det kræver en dyb vejrtrækning at tage næsten en halv milliard kr.
ud til investeringer. Men det er også en rigtig
god øvelse at udsætte både hele det politiske
system og ledelses- og medarbejderlaget for.
Jeg håber, at andre kommuner kigger på os og
tænker, at København ikke bare er en kommune med alt for mange penge, som den bruger på blinkende bænke, men at vi investerer
i noget, som er fornuftigt og giver mere velfærd til borgerne for enten færre penge eller
den samme pose penge” •

VELFÆRDENS
2025-PLAN

Eksperter vil stoppe
famlen i blinde for milliarder
En række eksperter vil gøre op med vanetænkning og hverdagsrutiner i velfærdssamfundet.
De har stiftet et fagligt selskab for at fremme evidensbaseret praksis. Målet er, at en langt større del
af det pædagogiske og sociale arbejde bliver baseret på metoder med dokumenteret effekt.

Jens Reiermann
jre@mm.dk

Torben K. Andersen
tka@mm.dk
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et vil være utænkeligt, at en
læge på sygehuset udsætter
børn og unge for en medicin,
som ikke er afprøvet. Men på
det sociale område forholder
det sig stik modsat. Her arbejder pædagoger og socialrådgivere med metoder, som
ingen ved med sikkerhed virker.
Selv om Danmark hvert år bruger 45
milliarder kr. på at hjælpe udsatte børn,
handicappede og voksne med omfattende
sociale problemer, ved vi kun ganske lidt
om effekten af de mange indsatser, der er
sat i værk. Ofte famler de ansatte i blinde,
når de forsøger at hjælpe sårbare børn og
voksne. I værste fald kan de gøre mere skade end gavn.
Nu tager en række af landets førende
eksperter og forskere initiativet i egen
hånd. De har stiftet et helt nyt og uafhængigt selskab i et forsøg på at gøre op med
vanetænkning, mavefornemmelser og
hverdagsrutiner.
Målet er at fremme en evidensbaseret
praksis i den øvrige del af velfærdssamfundet på samme måde som i sundhedsvæsenet. En langt større del af det sociale
og pædagogiske arbejde med børn, unge
og voksne skal være baseret på viden om,
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hvad der virker, og hvad der ikke virker.
Målgruppen omfatter ikke kun det specialiserede socialområde men også andre
store velfærdsområder som folkeskolen,
ældreplejen, jobcentre, integration og dagtilbud.
En af initiativtagerne til det nye selskab
er direktør Steffen Bohni fra Børn og Unge
i Gribskov Kommune. Han er tidligere vicedirektør i Socialstyrelsen og chef for
statens evidens- og evalueringsarbejde og
er dermed en af de personer i landet med
størst indblik i både de nationale og internationale tendenser på området.
“Målet med det nye selskab er at skabe
bedre velfærdsløsninger for borgerne i
Danmark. Vi ved fortsat kun meget lidt om
effekten af de indsatser, vi sætter i gang.
Der er stort behov for at vide mere om, hvad
der virker. Skal det lykkes, er der behov for
at skabe en tættere kobling mellem forskning, praksis og uddannelse,” siger Steffen
Bohni, næstformand i selskabet.
Medlemmerne af det nye selskab –
Dansk Selskab for Evidensbaseret Praksis i
Velfærdsprofessionerne – er en bred palet
af centrale spillere på området. De omfatter bl.a. forskere, konsulenter, virksomheder, faglige organisationer, uddannelsesinstitutioner, fonde, styrelser, ministerier,
en stribe kommuner og formentlig alle fem
regioner.
Det nye selskab sparker på mange måder
åbne døre ind.
Skiftende socialministre fra både rød
og blå blok har gennem de sidste 10-15 år
erkendt behovet for at skaffe mere viden
om effekterne af de mange forskellige
sociale initiativer. De vil luge ud i metoder uden klar dokumenteret effekt og vil i
stedet have socialrådgivere, pædagoger og
andre faggrupper til at fremme en evidensbaseret praksis ude i velfærdssamfundets
frontlinje.

Opgør med mavefornemmelse
Det nye selskab kan sammenlignes med de
mange sundhedsvidenskabelige selskaber,
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som findes i Danmark i dag, og som arbejder med bl.a. at fremme forskning, uddannelse og kvaliteten af behandlingerne inden for deres respektive områder.
Hvor de sundhedsvidenskabelige selskaber har rettet deres fokus specifikt mod
sundhedsområdet, vil det nye selskab have
deres fokus på alle de andre dele af velfærdssamfundets kerneområder som det
specialiserede socialområde, beskæftigelse, skoler, dagtilbud og ældrepleje.
Formanden for det nye selskab er centerchef for Børn og Læring i Herning Kommune Preben Siggaard, som er en anden af
initiativtagerne til selskabet. Han er også
en af hovedarkitekterne bag Hernings berømmede og succesrige arbejde med evidensbaserede programmer gennem de sidste 13-14 år.
“Selskabet er tænkt som et opgør med
den måde, man bare plejer at gøre tingene
på og føler er det rigtige, men som både kan
være en meget lidt virksom måde at arbejde på og en meget dyr måde. Det gør man
ikke bare med et stort bang. Det kræver et
langt og sejt træk,” siger Preben Siggaard.
Selskabets målgruppe er i realiteten
alle, der arbejder med eller interesserer sig
for evidensbaseret praksis. De største faggrupper er lærere, pædagoger, socialrådgivere og akademikere. Det skal understøtte
netværk, så fagfolk kan udveksle viden,
erfaringer og tendenser. Tanken er også,
at der kan dannes mindre arbejdsgrupper
med hvert sit speciale som f.eks. folkeskole, beskæftigelse eller udsatte børn og
unge.
Det er ikke planen, at selskabet skal bedrive selvstændig forskning. Men det skal
skabe debat, afholde konferencer og ikke
mindst styrke kompetencerne på området
ved bl.a. at sørge for, at de studerende på
velfærdsuddannelserne får hele tankegangen om evidens ind under huden i deres
studietid.
“Det er vigtigt, at de unge allerede under
deres uddannelse bliver vant til at arbejde
vidensbaseret,” siger Preben Siggaard •
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Globalt fokus
på sociale investeringer
I USA skal en kommission undersøge mulighederne for sociale investeringer.
Og i New Zealand og Australien udvikler man lige nu nye metoder til løsning af sociale
problemer. Nu kommer de sociale investeringer på finansloven i Australien.
POLITIK

T

ag nu bare et land som Australien.
Her har to ministre – finansministeren og socialministeren
– hver især gjort krav på æren
for en omfattende omlægning af velfærden.
I forbindelse med landets finanslov for
i år har de afsat omkring en halv milliard
danske kroner til at udvikle nye typer af
sociale indsatser. En fond med det sigende
navn “Try, Test and Learn Fund” skal administrere pengene, der omregnet til danske
forhold svarer til en bevilling på ca. 100
millioner kr.
Fonden skal udvikle metoder, som lægger op til egentlige investeringer i løsningen af sociale problemer. Der er ifølge de
to ministre tale om et fundamentalt opgør
med den hidtidige praksis, hvor løsningen
af sociale problemer ofte forveksles med
viljen til at bevilge penge til en ny indsats.
“Vi har alt for ofte forvekslet bevillinger
og indsatser med effekter. Nu sætter vi en
ny retning for velfærden. Det er meget stort
og måske lige frem en revolution,” siger
Australiens socialminister, Christian Porter, i sin præsentation af det australske “investment approach to welfare”.
For langt de fleste ligger Australien meget langt væk, men Carsten Greve, der er
professor ved Department of Business and
Politics ved CBS, opfordrer danske politikere til at finde kikkerten frem og hente inspiration fra udviklingen down under.
“Investeringer og den evidensbaserede
tilgang bygger på data og viden om de grupper, der har brug for hjælp og mere viden
om, hvad der virker. Det kan gøre indsatsen
meget mere målrettet,” siger han.

Bredt flertal bag
ny velfærdstænkning
Med den store bevilling på finansloven
træder Australien ind i den lille gruppe af
engelsktalende lande, som med New Zealand i spidsen systematisk arbejder med
udvikling af nye måder at løse sociale problemer.
Her er sociale investeringer ved at få en

nøglerolle i en omfattende nytænkning af
velfærden.
Det mest tankevækkende er måske, at
udviklingen sker uanset regeringens farve.
“Særligt New Zealand har været præget
af en stærk ideologisk diskussion af den offentlige sektors størrelse. Det har tidligere
ført til omfattende privatiseringer. Nu er
man langt mere pragmatisk i sin tilgang og
efterlyser viden om, hvad der virker, så indsatsen kan fokuseres på de grupper, der har
særlige behov. Den tilgang begyndte under
en Labour-regering og er fortsat under den
nuværende konservative regering,” siger
Michael Mintrom.
Mintrom er newzealænder, men professor i offentlig forvaltning ved Monash University i Australien. Han er akademisk leder
af New Zealands og Australiens fælles programmer for efteruddannelse af offentlige
ledere. Derudover har Michael Mintrom haft
sæde i et regeringsudvalg i New Zealand,
som har anbefalet at fokusere den sociale
indsats bedre – og ikke mindst at fremme
sociale investeringer.
I Mintroms øjne har pragmatisme og fokus afløst ideologi og på den måde banet vejen for et nyt fundament for velfærd.
Det seneste eksempel på, at arbejdet med
sociale investeringer kan skabe et nyt fælles fundament for udviklingen af velfærden,
findes i det ellers så polariserede USA. Sidste år satte præsident Obama sin underskrift
på republikaneren Paul Ryans forslag om at
nedsætte en kommission, der skal undersøge mulighederne for at arbejde med sociale
investeringer i USA. Forslaget blev vedtaget
enstemmigt af både republikanere og demokrater.

Flere gode liv for velfærdskronerne
Når flere og flere lande interesserer sig for
sociale investeringer, skyldes det både økonomi og en stigende erkendelse af, at de
nuværende indsatser langt fra altid hjælper
borgerne til et bedre liv.
I New Zealand er kongeeksemplet uddannelse. I de 25 år fra 1970 til og med 1994 blev
udgifterne pr. elev målt i faste priser mere
end fordoblet. Samlet set var stigningen på
220 pct. I samme periode faldt elevernes karaktertal i matematik med ca. 10 pct.
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Vi har alt
for ofte forvekslet
bevillinger og
indsatser med
effekter. Nu sætter
vi en ny retning
for velfærden.
Det er meget stort
og måske lige frem
en revolution.
Christian Porter
Socialminister, Australien

›

ANDEL AF ALDERSGRUPPEN

Fordeling af livstidsomkostninger for kvindelige australske
studerende, 20-24 år, pct.
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LIVSOMKOSTNINGER

FIGUR 1 — En meget lille
gruppe kvindelige studerende
i Australien ender ikke med
gode job, men på overførselsindkomster. Denne dyreste –
ene pct. – af aldersgruppen
ender med pr. person at koste
det australske samfund 4 til 5
mio. kr. i løbet af deres liv.
NOTE — Beregningen omfatter alle
typer af sociale ydelser, herunder
også børnepenge.
KILDE — Department of Social
Services, Baseline Evaluation
Report (sep. 2016).

Nu kan man med fuld ret sige, at eleverne
ikke nødvendigvis bliver dårligere til matematik, fordi man bruger flere penge på skolerne. Andre faktorer kan selvsagt have spillet ind. Uanset hvad, står man tilbage med
et spørgsmål om, hvorvidt newzealænderne
nu også har brugt de ekstra penge på bedste
vis.
Og det er lige præcis den type spørgsmål,
New Zealands politikere på tværs af partifarver i stigende grad stiller.
“De to landes regeringer forsøger lige nu
at justere kerneaktiviteter inden for den offentlige sektor på, hvad der virker,” siger Michael Mintrom.
Han fortæller, at begge lande henter
inspiration fra forsikringsselskaberne og
deres modeller for at udpege grupper med
størst risiko for at få et “dårligt” liv.
Metoden er kendt i Danmark, hvor beregninger foretaget ved hjælp af en model, som
er udviklet af pensions- og forsikringsselskabet Skandia, viser, at omkring seks pct. af
hver eneste ungdomsårgang ender uden uddannelse og med en tilværelse på kanten af
arbejdsmarkedet. I løbet af livet vil de være
mere syge, de vil oftere være kriminelle, og
de vil leve et kortere liv end deres jævnaldrende.
Hvor Skandia-modellen kun langsomt
vinder indpas i Danmark, så præger den type
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af regnestykker beslutninger helt op i regeringskontorerne i New Zealand og Australien.
Newzealandske analyser viser, at særligt
fire risikofaktorer kan afgøre unges livsforløb. Præges opvæksten af mindst to af de fire
risikofaktorer, er der større sandsynlighed
for, at de unge ikke får en uddannelse, at de
begår kriminalitet eller ender med et liv forsørget af det offentlige.
✳ Misbrug, som myndighederne ikke reagerer på
✳ Forældre på overførselsindkomst
✳ En af forældrene har været eller er i fængsel
✳ Moder uden uddannelse
Beregningerne viser, at unge i risikogruppen
ikke bare kan ende med et liv på kanten af
samfundet. De vil også være en dyr forretning for samfundet. Se figur 1.
New Zealand har nu udviklet en række
målrettede og individuelt tilpassede initiativer for at trække unge fra risikogruppen
ind i uddannelsessystemet eller ind på en
virksomhed i noget, der ligner en læreplads.
Foreløbige tal tyder på, at den ny type af indsatser virker bedre end de hidtidige.

Forsikringsøkonomer
regner på australiernes liv
Tilbage i Australien har en kulegravning af
det sociale system vist, at både den sociale
og den jobrettede indsats langt fra altid hjælper borgeren på vej. På den baggrund anbefaler eksperterne en omfattende reform, der
først og fremmest bygger på viden om, hvad
der virker.
Helt ligesom i New Zealand har australierne bedt forsikringsøkonomer regne på,
hvordan livet for alle australiere vil forløbe.

Hvis en
regering skal
investere i en
indsats, må den
først tydeliggøre,
hvad indsatsen
skal føre til.
Michael Mintrom
Professor i offentlig forvaltning,
Monash University, Australien
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Udsatte unge
koster kassen
Samfundets udgifter til børn og
voksne, fra de fødes, til de fylder
35, fordelt efter antal risikofaktorer, mio. kr.
1,5
OMKOSTNINGER FOR SAMFUNDET

Få kvindelige
studerende får dyre liv
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ANTAL RISIKOFAKTORER/BARN

FIGUR 2 — Jo flere
risikofaktorer der påvirker de
unges liv, des dyrere bliver
deres første 35 år for det
newzealandske samfund.
NOTE — Beregningerne følger børn
og unge i aldersgruppen 0-14 indtil
det år, hvor de fylder 35.
KILDE — “State of the state, New
Zealand 2016: Social investment for
our future”.

De udpeger på den baggrund en række grupper, der vil være i risiko for at ende på kanten
af samfundet.
Den første omfattende kortlægning af
alle australske borgeres livsforløb er netop
offentliggjort. Den viser bl.a., at en lille gruppe kvindelige studerende i modsætning til
det store flertal, ender uden for arbejdsmarkedet og må leve af forskellige typer af overførselsindkomster. Samfundsøkonomisk set
er denne lille gruppe meget dyre. Se figur 2.
Foreløbige analyser tyder på, at andelen
af de helt unge studerende, andelen af de
ældste studerende og andelen af mødre er
højere i denne risikogruppe end i den store
gruppe, der ender i et job.
Den samlede analyse er nu basismateriale for diskussionerne i den nyetablerede
“Try, Test and Learn Fund”. Det er meningen,
at denne type af analyser skal gentages hvert
eneste år, for at man hele tiden kan holde øje
med, om nye indsatser reducerer antallet af
borgere i de forskellige risikogrupper.
Selve udpegningen af borgere i risikogrupper letter det helt afgørende, men særdeles vanskellige arbejde med at præcisere
den effekt, en indsats skal have.
“Hvis en regering skal investere i en indsats, må den først tydeliggøre, hvad indsatsen skal føre til,” siger Michael Mintrom.
Det betyder blandt andet, at en indsats

Data og evaluering driver sociale investeringer
Elementer i sociale investeringer i New Zealand

DATA
Brug data til at
forstå borgerens
behov i et
livsperspektiv

NYE
INDSATER

EFFEKTMÅLING

Udvikling af nye
løsninger, der møder
borgerens behov og
sparer penge

Mål resultatet, og
fortsæt, tilpas,
tilføj eller drop
indsatsen

LEVERING
OG LEDELSE
Levér og styr
den aftalte
indsats

FIGUR 3 — Sociale investeringer foretages kun ud fra et indgående kendskab
til modtagere og til effekter af indsatsen. Effekten evalueres løbende.
KILDE — “State of the state, New Zealand 2016: Social investment for our future”.

ikke nødvendigvis kun skal bedømmes på,
om den skubber folk i arbejde; et mål kunne
også være, at indsatsen hjælper en udsat borger til at strukturere sit eget liv på en mere
hensigtsmæssig måde. Der skal med andre
ord være plads til “investeringer” på mange
niveauer og med meget forskellige ønskede
effektmål.
Michael Mintrom mener, målet med sociale investeringer bør være at “forbedre
hver enkelt borgers velfærd set over et helt
livsforløb”.
Investeringstanken bygger på præcis viden om, hvad der virker over for risikogrupperne. Derudover peger Mintrom på, at den
ofte vil være tidlig og forebyggende, og at
aktører hele tiden må prøve sig frem for at
finde lige præcis de redskaber og metoder,
der skaber den ønskede effekt over for en
målgruppe. Se figur 3.
Men politikerne kommer også på opgave.
Hvis den enkelte socialrådgiver skal skabe
effekter for borgerne, skal lovgivningen udformes, så det bliver både forståeligt og muligt at gøre det.
“Hvis sociale investeringer indebærer
en mere målrettet hjælp, så kan det måske
bedre betale sig at give en bestemt hjælp til
en borger og ikke til en anden, der måske har
brug for noget helt andet. Det tror jeg, politikerne må fortælle højt og tydeligt,” siger
Carsten Greve •

250 millioner til sociale indsatser med effekt
Med en kvart milliard kr. over de næste fire år sætter et stort flertal i Folketinget turbo på anvendelse
og udbredelse af sociale indsatser, der virker.

E

t stort flertal i Folketinget har vedtaget den hidtil største satsning på udvikling og anvendelse af sociale indsatser med dokumenteret effekt. Over de kommende fire år er der afsat i alt 250
millioner kr. af de såkaldte satspuljemidler. Målgruppen er udsatte
voksne med et fysisk eller et psykisk handicap. Det kan også være
voksne med et misbrugsproblem.
“Vi skal foretage så stor en investering, fordi en stor del af de nuværende indsatser ikke hjælper de udsatte voksne godt nok. Det er
klart, at nogle indsatser virker, men jeg hører for mange eksempler på
indsatser, der bare ikke har hjulpet,” sagde tidl. socialminister Karen
Ellemann op til vedtagelsen.
Der er tale om et paradoks af de store. Hvor læger og sygeplejersker
helt selvfølgeligt bygger deres indsats over for patienterne på evidens,
dvs. viden om, hvad der virker, bygger kun en lille del mange indsatser
på det sociale område på tilsvarende evidensbaserede metoder.
Samtidig udbredes evidensbaserede metoder kun meget langsomt
fra en kommune til en anden.
Ved fordelingen af satspuljemidlerne for 2016 satte alle Folketingets partier undtagen Enhedslisten for første gang den evidensbaserede indsats på dagsordenen. Det skete for at udbrede de metoder over
for udsatte unge, som Herning Kommune med succes har været med
til at udvikle. Partierne afsatte i alt 96 millioner kr. over fire år.
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Nu fortsætterde samme partier prioriteringen af arbejdet med metoder, der virker. Samtidig sker der en markant forøgelse af bevillingsrammen til 250 millioner kr. fordelt over de næste fire år. Står det til
regeringen, skal bevillingerne fortsætte herefter.
Dermed placerer regeringen Danmark blandt den lille gruppe af internationale frontløbere, der for alvor arbejder med udvikling, udbredelse og anvendelse af metoder, der virker, inden for det sociale område. Læs også artiklen “Eksperter vil stoppe famlen i blinde for milliarder”.
“Min ambition er at få tilvejebragt viden om de indsatser, der virker over for udsatte voksne, og så også at få dem udbredt. Vi skal blive
bedre til at løfte udsatte voksnes sociale mobilitet,” sagde Karen Ellemann.
Støtten skal rettes mod i alt tre områder.
Der skal for det første udvikles og afprøves metoder og indsatser for
at klargøre, hvad der virker – og hvad der ikke virker. Herunder vil man
inddrage viden fra eksisterende indsatser.
For det andet skal de udvalgte metoder bredes ud, så udsatte voksne i alle landets kommuner får glæde af dem.
Og for det tredje skal der banes vej for en mere systematisk indsamling af data fra arbejdet med de forskellige sociale indsatser.
Målet er her, at de indsamlede data skal danne grundlag for en løbende evaluering af indsatsen, gerne hos hver enkelt borger •

—
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Det offentlige overlader social
fornyelse til private fonde
Private fonde sikrer den nødvendige nytænkning på det økonomisk trængte socialområde.
Men de mange private penge risikerer at skævvride den sociale indsats, da fonde donerer
efter egne interesser og ikke ud fra en bred samfundsmæssig betragtning, advarer eksperter.

Research: Jakob Stræde

SOCIAL FILATROPI

P

rivate fonde er i fuld gang med at
indtage en ny og langt mere markant rolle i at forbedre vilkårene
for landets mest udsatte borgere.
Alene de fem store fonde Velux
Fonden, Egmont Fonden, TrygFonden, Bikubenfonden og Oak Foundation Denmark
donerede i 2015 sammenlagt godt 309 mio.
kr. til konkrete formål og nytænkning på det
sociale område.
Tendensen fortsatte sidste år, hvor eksempelvis Den A.P. Møllerske Støttefond satte helt
nye standarder for private fondes donationer
til sociale indsatser, da fonden i foråret annoncerede en donation på 750 mio. kr. målrettet socialt udsatte borgere inden for tre
hovedområder: hjælp til at få unge og voksne
ind på arbejdsmarkedet, nedbrydning af den
negative sociale arv og bedre fysiske rammer
for udsatte mennesker. Fondsdonationer i den
størrelsesorden har hidtil udelukkende været
forbeholdt forskning og kunst og kultur.
Selv om de private fondes donationer til
sociale formål stadig kun udgør omkring 15
pct. af fondenes samlede bevillinger, er de i
faktiske kroner og øre større end hidtil. Ifølge
eksperter og fondene selv skruer de private
fonde op for de sociale bevillinger, i takt med
at det offentlige skærer ned på de sociale indsatser.
Hos Rockwool Fonden kan direktør Elin
Schmidt fortælle om en nærmest eksplosiv
stigning i interessen for økonomisk støtte til
nye sociale projekter.
“Over de seneste 5 år har vi oplevet en stigning i ansøgninger inden for det sociale område på godt og vel 100 pct. Vores bedste skøn er,
at stigningen fortsætter,” siger Elin Schmidt.
Stigningen er ifølge direktøren et resultat
af, at borgere og ngo’er oplever, at midlerne fra
det offentlige er dalende.
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Store udsving i
satspuljemidler
Satspuljemidler afsat til
socialområdet i perioden
2007-2016, mia. kr.
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Marianne K. Schacht
mak@mm.dk
twitter.com/makschacht

“Samtidig føler en større gruppe end tidligere sig udsatte, og fra politisk side henvises
oftere end hidtil til fonde som aktører, der
kan bidrage økonomisk til det, der tidligere
blev opfattet som velfærdskerneydelser,” siger
hun.
Også en række andre fonde med store filantropiske pengetanke bekræfter, at de inden
for de sidste fem år har fået flere ansøgninger
til projekter inden for det sociale område.
Flere oplyser også, at nye ansøgere er kommet
til. Bl.a. fylder det offentlige selv – i form af en
række kommuner – mere blandt ansøgerne
end tidligere.
“Vi oplever en større forventning fra kommunerne i forhold til, at fonde spiller ind med
social udvikling, da de selv har fået færre
penge til udviklingsarbejdet. For ti år siden
var det en helt naturlig ting, at kommunerne
var med til at finansiere udviklingen på det
sociale område. I dag er der nærmest en for-

FIGUR 1 — Fordi satspuljemidlerne afspejler
lønudviklingen på
arbejdsmarkedet, varierer
den samlede sum kraftigt
fra år til år.
KILDE — Årsrapporter fra diverse
ministerier, 2007-2016.
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ventning om, at den del kommer fra fondene,”
siger Helle Øbo, der er adm. direktør i AskovFonden.
AskovFonden er en udøvende fond, der
ikke selv donerer penge, men som med midler fra de erhvervsdrivende fonde laver udviklingsarbejde på det sociale område. AskovFonden er bl.a. involveret i Bikubenfondens
arbejde for at forbedre forholdene for unge
hjemløse.

Proaktive fonde
Selv om presset på fondene på det sociale område er øget, er det ikke alle, der oplever flere
ansøgninger. Internt i fondene er der sket en
fokusering og specialisering, så flere fonde er
gået fra at have brede sociale formål i fundatsen, til at de har helt specifikke indsatsområder som f.eks. anbragte børn, hjemløse, psykisk syge osv. Indsnævringen af fondes fokus
har ført til færre ansøgninger, som til gengæld
får større og længerevarende bevillinger.
Flere fonde er også gået fra at være ’ansøgningsdrevne’, hvor de primært har doneret
penge til de områder og projekter, som ansøgerne har søgt midler til, til i dag at være mere
proaktive og i samarbejde med interessenter
og aktører selv at udvælge, hvilke områder de
vil have særligt fokus på. Se figur 1.
“Vi har forsøgt at identificere såkaldte
udviklingslommer på det sociale område, da
disse udviklingslommer kan blive overset i en
stram prioritering af tid og midler i det offentlige og i organisationerne,” oplyser Charlotte
Korsager Winther, der er kommunikationschef i Velux Fonden, der i de seneste fem år i
gennemsnit har bevilliget 70 mio. kr. om året
til det sociale område fordelt på 20-25 forskellige projekter.
Både fonde, eksperter og de aktører, der
omsætter fondenes penge til sociale indsatser, vurderer, at fondenes rolle inden for det
sociale område og særligt i forhold til at sikre
social nytænkning og innovation, er øget, i
takt med at det offentlige har fået færre midler
til at nytænke og forbedre den sociale indsats.
Satspuljen, der er penge reserveret til at
forbedre vilkårene for samfundets svageste,
har eksempelvis ligget på et relativt lavt niveau i de seneste år med en samlet sum på
knap 643 mio. kr. i indeværende år. Se figur 2.
Satspuljemidlerne er skruet sammen således,
at mængden af penge afhænger af lønudvik-

Private millioner til socialt udsatte
Fem store fondes tre største sociale donationer i 2015, mio. kr.
Modtagere
TrygFondens Børneforskningscenter,
AU: ‘Træning af børns ihærdighed
kan bane vejen for et bedre liv’.
Donation: 4,4. Varighed: 2015
Ungdomsmedicinsk Videnscenter,
Rigshospitalet: ‘Fra passiv patient
til aktiv ung’. Donation: 7,0. Varighed: 2015-2018

Trygfonden

Børns Vilkår: ‘Bedre Børneinddragelse, del 2’.
Donation: 6,5. Varighed: 2015

Københavns Universitet: Effektiv undervisning af børn med begrænset ordforråd. Donation: 4,5. Varighed: 2015

Egmont
Fonden

Lær for Livet 2016: Læringsprogram
for anbragte børn.
Donation: 8,8. Varighed: 2015-2018

Børns Vilkår: Støtte til børn i
skilsmisse – 2016.
Donation: 8,3. Varighed: 2015-2016

Velux
Fonden

Aarhus Kommune, Beskæftigelsesforvaltningen: ‘Langtidsledige tager
Teten’. Donation: 6,0. Varighed: 2015

Bysekretariatet, Randers: ‘MyWay’.
Forebyggende indsats rettet mod unge.
Donation: 4,95. Varighed: 2015

Unges Uddannelsescenter: ‘Klar til
Start’. Unge med autisme i job.
Donation: 3,9. Varighed: 2015

Oak
Foundation
Denmark

Kofoeds Skole: ‘Etablering af Kofoeds
Skole i Nuuk, Grønland’.
Donation: 6,0. Varighed: 2015-2018

Dansk Stalking Center: Støtte til
etablering af center i København.
Donation: 4,0. Varighed: 2015-2017

Sankt Lukas Stiftelsen: Etablering af det
første børnehospice, Lukashuset, i Danmark. Donation: 3,4. Varighed: 2015-2017

AskovFonden: Brobygning mellem udsatte unge og uddannelses- og arbejdsmarkedet. Donation: 6,0. Varighed: 2015

Comeback Industries: Job til unge
på kanten af samfundet.
Donation: 5,8. Varighed: 2015

TEAM-PB: Bedre trivsel blandt børn
og unge i Grønland.
Donation: 4,3. Varighed: 2015

Bikubenfonden

FIGUR 2 — Ud af Danmarks godt 14.000 private fonde donerede 5 fonde i 2015 alene 309 mio. kr. til sociale formål.
Den A.P. Møllerske Støttefond fulgte i foråret 2016 op med en historisk stor bevilling på 750 mio. kr. til sociale indsatser.
KILDE — Fondenes årsrapporter.

lingen på det private arbejdsmarked. Det betyder, at i de år, hvor lønudviklingen er lav, er
der færre penge at bruge af. Derfor ligger rammen for aftalen i 2016 i den lave ende.
“Der er færre penge i satspuljen til at afprøve nye tiltag end tidligere. Mange af de
offentlige velfærdsopgaver er mere driftsorienterede, så mange penge går til at finansiere
det, der er i gang i forvejen, frem for at sætte
nye initiativer i gang. Det giver private fonde
en større betydning, for de har midler til at afprøve nyt, som den offentlige sektor ikke har,”
siger Bent Greve, der er professor ved Institut
for Samfundsvidenskab og Erhverv ved Roskilde Universitet.
Det er ikke kun satspuljemidlernes størrelse og fordeling, der afgør, hvor mange
penge der er til rådighed i det offentlige til at
skabe sociale forbedringer. Alligevel er netop
satspuljens størrelse og fordeling ifølge Bent
Greve en indikator på, hvor pengene til nyudvikling skal komme fra.
“Lige nu bidrager fondene til, at der sættes
forsøg i gang, som ikke ellers ville være der.
Men det indebærer omvendt en risiko for en
skævvridning, da fondene kun sætter det i
gang, som lige præcis de synes er interessant,
frem for ud fra en bredere samfundsmæssig
betragtning,” siger Bent Greve.

Udvikling og hele mennesker
Fondene har traditionelt bidraget med penge
til sociale forbedringer for udsatte borgere,
hvor det offentliges midler ikke har slået
til, og den rolle er kun vokset i de senere år.
Ifølge direktør i AskovFonden Helle Øbo står
fondene for omkring 70 pct. af den udvikling,
der sker inden for det sociale område. Ud over
at de offentlige midler er blevet færre, og indsatsen er mere fragmenteret, har fondene en

række karakteristika, der betyder, at de kan
bidrage til at knække nogle af de komplekse
udfordringer, som det offentlige ikke har formået.
Eksempelvis kan fondene til forskel fra det
offentlige tage større risici med de projekter,
de støtter. De kan operere på tværs af det offentlige systems siloer og forvaltninger og
tænke i helhedsindsatser, og det er afgørende,
fordi mange udsatte børn og voksne i dag
bærer rundt på komplekse problemer, der i
systemet skal håndteres af forskellige forvaltninger, uden at de nødvendigvis koordinerer
indsatserne. Og endelig er fondene i modsætning til politikerne ikke på valg mindst hvert
fjerde år, og fondene kan derfor tillade sig at
være mere tålmodige i forhold til de forventede effekter og resultater.
I Dansk Socialrådgiverforening smiler
formand Majbrit Berlau med det ene øje over
fondenes bidrag, mens hun græder med det
andet.
“Den måde, vi i dag i offentligt regi hjælper
borgeren, svarer til, at man går til lægen med
ondt i hele kroppen, og så siger lægen: ’Jeg vil
kun behandle din højre hånd, og så må du gå
et andet sted hen med din fod bagefter.’ Den
offentlige indsats er blevet fragmenteret, og
det er blevet værre de sidste ti år,” siger Majbrit
Berlau og fortsætter:
“Det er derfor meget positivt, at fondene
sender penge i den retning, og at de typisk giver penge til indsatser med et helhedsorienteret perspektiv. Men det er også en indikator
på, at det offentlige ikke slår til. Når fonde går
så massivt ind og støtter et bestemt område,
er det i mine øjne en indirekte kritik af det offentlige system. Kan det virkelig være rigtigt,
at det i Danmark anno 2016 er nødvendigt for
private fonde at investere i noget så substanti-
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elt som helhedsorienterede indsatser?,” spørger Majbrit Berlau.
Det er svært at få et præcist overblik over,
hvor mange penge der årligt går fra de private
fonde til sociale formål. Men de sidste års
store donationer fra nogle af landets største
fonde indikerer, at selv om det sociale område
stadig udgør en mindre del af fondenes samlede bevillinger sammenlignet med forskning og kultur, men der er ingen tvivl om, at
området er i vækst.
Det vurderer professor Thomas P. Boje fra
Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv på
Roskilde Universitet. Han anslår, at fondene
årligt donerer omkring 600-700 mio. kr. til
det sociale område. I den vurdering indgår
Den A.P. Møllerske Støttefonds nylige donation på 750 mio. ikke.
“Det sociale område har i øjeblikket stor
bevågenhed i fondene, og selv om det ikke fylder meget i forhold til de samlede donationer,
så stiger bevillingerne til området,” konstaterer Thomas P. Boje.
Også han er enig i, at fondene kan bidrage
til det sociale område ved at gå til området på
en måde, som det offentlige ikke selv formår.
De kan tage større risici end det offentlige i
forhold til indsatser på bestemte områder.
Men når fondene indtager en større rolle, så
giver det også en risiko for skævvridning af
den generelle indsats, lyder hans bekymring.
“Når fonde får en større betydning, går vi
fra universelle ordninger, der gavner en bred
kreds af borgere, til særordninger, der kun
kommer dem til gode, der falder inden for en
typisk snævert defineret målgruppe. Hvis du
f.eks. er ung og befinder dig på kanten af samfundet og derfor har brug for hjælp i form af
f.eks. en mentor, men ikke har hverken misbrugsproblemer eller en spiseforstyrrelse, så

›

kan det være svært at finde en mulighed, der
passer,” siger Thomas P. Boje.

Forandring uden forankring
Den anden udfordring er, at de udviklingsaktiviteter, som fondene sætter i gang, ofte kræver, at der er offentlige midler til rådighed,
der kan finansiere den videre drift, når indsatsen har bevist sit værd og skal forankres.
Både i fondsverdenen, blandt eksperter og i
ngo-miljøet peger man på, at der tidligere er
blevet sat alt for mange projekter i søen, uden
at man har sikret sig, at der eksempelvis var

økonomi og kompetencer til at drive dem videre, når udviklingsfasen var overstået.
Hvis det skal ændres, kræver det en tæt
dialog og forventningsafstemning mellem
fonde og det offentlige allerede inden første
donation, så det står klart, hvordan den nye
indsats efterfølgende kan drives videre i samklang med eksisterende offentlige indsatser.
“Hvis man stopper ved udviklingen, så ryger fondenes penge direkte ned i et sort hul.
Fondene skal fortsat have fokus på at stille
krav til ansøgerne om, at der fra start er tænkt
i forankring. Ellers bliver fondsmidlerne bare

en kopi af det, satspuljemidlerne har været
i mange år: Her sætter man ting i gang, som
strander i uvished, fordi ingen følger op. Det
er min største bekymring lige nu, at fondene
er i gang med at overtage den uhensigtsmæssige rolle, som det offentlige har haft i mange
år,” siger Helle Øbo fra AskovFonden og tilføjer:
“Vi risikerer at have en kilde til forandring,
men ingen til forankring. I alt for mange år
har vi udviklet og udviklet uden forankring,
og derfor er det vigtigt, at vi fremover gør noget andet” •

Paradigmeskifte:

Fra passive donorer til aktive samarbejdspartnere

E

n række af landets private fonde er midt i et paradigmeskifte.
Fondene vil ikke længere bare passivt donere penge til projekter, som ansøgerne kommer med. Fondene vil i højere grad selv
være proaktive og afdække, hvor deres engagementer gør størst mulig forskel. Når de områder, målgrupper og projekter er identificeret,
vil de så til gengæld gribe dybere i lommerne og etablere langvarige
samarbejder for at være med til at løse de sociale problemer, der hidtil
ikke har været effektive løsninger på.
I årevis har private fonde og offentlige tiltag forsøgt at knække den
negative udvikling for en række af landets mest udsatte borgere. Men
i mange tilfælde er de langvarige og blivende resultater udeblevet. Eksemplerne står i kø: Selv om vi bruger flere penge end tidligere på at
bryde den negative sociale arv, er kurven ikke knækket; siden 2009
er antallet af unge hjemløse mellem 18 og 29 år steget med 76 pct., og
antallet af danskere med spiseforstyrrelser er også opadgående.
“Vi bruger mange penge på det sociale område i Danmark, og det
gør vi også fra fondenes side. Statistikken viser heldigvis, at færre
blandt børn og unge rammes af det, man kan kalde for ’udenforskab’.
Men de, der rammes, bliver ramt dybere. Det er et tegn på, at vi må
gøre tingene på en anden måde, hvis vi vil gøre en positiv forskel – og
det vil vi. Vi vil lave mere af det, der virker, og vi vil gøre noget, hvor
det gør en forskel,” siger Søren Kaare-Andersen, der er direktør for Bikubenfonden.
Fonden har lanceret et strategiskifte. Den vil gøre op med den traditionelle rolle som pengedonor og i stedet være en engageret samarbejdspartner, der bidrager med både viden og penge.
“Vi bevæger os væk fra den ansøgerdrevne filantropi. Vi vil stadig
arbejde med de ansøgninger, der kommer indenfor de områder, vi er
dedikeret til. Men vi vil nøje udvælge de områder, hvor vi kan gøre
mest. Det vil nok give færre ansøgninger. Til gengæld går vi dybere
ind med flere penge og i længere tid i et tæt samarbejde på mange
planer med dem, vi vælger at arbejde videre med,” siger Søren KaareAndersen.

Kloge penge
Bikubenfonden uddelte forrige år samlet set 33 mio. kr. til sociale
formål. Sammen med Realdania, Helsefonden, KAB, KL, Københavns
Kommune og en række andre aktører er Bikubenfonden bl.a. engageret i alliancen ’Hjem til alle’, som arbejder på at få flere unge ud af
hjemløshed. Det arbejde har Bikubenfonden foreløbig støttet med 3,3
mio. kr.
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“Vi vil væk fra projektdagsordenen og ind i længerevarende indsatsdagsordener. Projekter engagerer folk for en periode, og når indsatsen stopper, skal folk samles op på ny. Vi vil forpligte os til at være
med længere,” siger Søren Kaare-Andersen.
Bikubenfonden afsøger i øjeblikket på lige fod med andre private
fonde mulighederne for at sikre netop forankringen af de indsatser,
som fondene udvikler, og som viser sig at gøre en positiv forskel. Der
er modeller på tegnebrættet som f.eks. payment by result, hvor fondene i samarbejde med det offentlige, der skal drive de gode indsatser
videre, og andre vigtige interessenter udvikler de målekriterier, som
en succesfuld indsats skal leve op til.
Det kan f.eks. være en slags taxameterordning, hvor hver ung, der
kommer ud af hjemløshed og i arbejde eller i gang med et andet videregående forløb, udløser et bestemt beløb fra kommunen. Beløbet
skal så bruges til at drive de konkrete indsatser videre, når de overgår
fra udvikling til egentlig drift. En anden model kunne være såkaldt
social impact bonds, hvor man som privat borger kan investere i sociale aktier på linje med særlige grønne investeringer.
“Det hele er stadig ukendt land, hvor alle gerne vil det, men ingen
tør være de første. Det er et paradigmeskifte, og derfor er det vigtigt, at
det bliver gjort rigtigt,” siger Helle Øbo, direktør i AskovFonden.

Fælles løsninger
Også andre fonde har fokuseret deres sociale indsats, så midlerne kan
skabe størst mulig effekt over en længere periode. I Egmont Fonden
har hovedformålet for fondens sociale indsats de seneste år været et
godt liv for børn og unge. Fonden lancerer i år sin nye almennyttige
strategi, som vil skærpe fondens fokus yderligere på udsatte børn og
unge.
“Vi er blevet mere præcise de seneste år, så vi kan give mere præcise donationer. Og dermed er de enkelte bevillinger også blevet større
over de sidste fem år,” fortæller Steen Riisgaard, formand for Egmont
Fonden.
Også han anerkender, at forankringen af de indsatser, fondene
sætter i gang, stadig udgør den helt store udfordring i forhold til at
sikre varige resultater.
“Selv om fondene har mange penge, så udgør de kun en dråbe i
havet i forhold til de udfordringer, vi har på det sociale område. Derfor
skal vi adressere problemerne fra forskellige vinkler og samarbejde
tæt med alle aktører om at udvikle løsninger, der giver langvarige succeser og resultater,” siger Steen Riisgaard •

—

VELFÆRDENS
2025-PLAN

Udsatte familier
på vej ind i samfundet
Lolland Kommune går imod de seneste ti års udvikling og sender flere udsatte borgere i arbejde
og flere af deres børn i skole. “Vi bryder med faggrænser, fagligt tunnelsystem og ser på familierne
som en helhed,” siger projektleder fra Lolland Kommune.

Jens Reiermann
jre@mm.dk

NY VELFÆRD

H

istorien her handler om et
‘før’ og et ‘efter’ i den måde,
kommunerne møder landets
mest udsatte familier på. Det
kunne f.eks. være en lille familie på tre personer, en far, en mor og deres toårige datter.
Tilstanden ’før’ er kaotisk. Den ser således ud: Sagsbehandlere med hver deres
handleplan under armen står nærmest i kø
for at hjælpe familien. Jobcenteret udarbejder en jobplan til moderen, mens en anden
sagsbehandler er klar med en handleplan
ud fra bestemmelserne i servicelovens §
141 til faderen, der bl.a. lider af skizofreni.
Samtidig har Familierådgivningen modtaget en underretning fra personalet i vuggestuen, der er bekymret for den toårige datter. Der er muligvis tale om omsorgssvigt.
Sagsbehandlerne ender med at udarbejde
en handleplan og iværksætter støtteforanstaltninger for at imødekomme problemerne med datteren. Det sker denne gang
med henvisning til servicelovens § 140.
Plan følger plan, og ekspert følger ekspert. I alt har familien kontakt med ti medarbejdere fra kommunen. Det gode spørgsmål er derfor, om de mange handleplaner
og kontakter hjælper på familiens situation, så moderen f.eks. kommer i job eller
i gang med en uddannelse?
Det er der desværre ikke meget, der tyder på. Regeringens socialpolitiske redegørelse fra juni fortæller, at halvdelen af de
udsatte voksne har en ringere tilknytning
til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet end for ti år siden.
“Vi har en søjle for den faglighed, der
hedder arbejdsmarked, en anden søjle for
den faglighed, der handler om børn og
unge, og en tredje søjle, der handler om

Jeg tror,
at vi må indse,
at vores måde
at organisere
indsatsen på i
virkeligheden
handicapper de
her familier.
Lena Larsen
Leder af ‘Hånd om egen
familie’, Thisted Kommune

voksne med fysiske eller psykiske handicap. Det er en meget grænseopdelt måde
at se verden på, og så ender det med, at vi
ikke ved, hvem der skal have bolden først i
forhold til familier med komplekse problemer,” siger Ulrikke von Tangen Rothe, der
leder ’Projekt Helhedsindsats for Familier’
i Lolland Kommune.
Det billede går igen kommune for kommune landet over. I Brøndby Kommune
lyder vurderingen, at udsatte familier kan
være i kontakt med helt op til 18 forskellige
specialister. I en evaluering fra Thisted
Kommune siger borgerne, at de mange
sagsbehandlere og rådgivere “snakker i øst
og vest”.
“Hvis ikke vi koordinerer indsatsen, må
borgerne selv stå for koordinationen. Men
vi taler om de mest ressourcesvage borgere
i samfundet, så de kan ikke selv koordinere. Jeg tror, at vi må indse, at vores måde
at organisere indsatsen på i virkeligheden
handicapper de her familier,” siger Lena
Larsen, leder af projektet ‘Hånd om egen
familie’ i Thisted Kommune.

Goddag til familiernes behov
Heldigvis har denne historie også et ‘efter’.
For selv om statistikkerne fra den socialpolitiske redegørelse viser, at færre
udsatte voksne har tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet, er
det muligt at flytte både voksne og børn
tættere på job og uddannelse – også selv
om udgangspunktet som i eksemplet med
den lille familie på tre personer er en hverdag med massive sociale problemer.
Det viser de foreløbige resultater fra ti
kommuner, som siden 1. september 2014
målrettet har arbejdet med at hjælpe udsatte familier tilbage i samfundet. Der er
tale om en helhedsorienteret og tværfaglig
indsats, hvor det ikke som hidtil er den enkelte person, der er i fokus, men hele familien. Projektet slutter med udgangen af i år.
Fra projektet gik i gang og frem til 1.
december 2015, har det i alt omfattet 303
familier, herunder 448 voksne og 672 børn
og unge.
Før projektet var 73 pct. af de voksne i
projektet på kontanthjælp. Ifølge en midtvejsevaluering udarbejdet af Deloitte, var
den andel i februar sidste år faldet til 64
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Projekt reducerer udgifter til udsatte familier

Vi har et
stort ønske om
at bryde den
negative sociale
arv, som er
meget stor her på
Lolland. Vi tror
også på, at det er
en investering,
som forrenter
sig i de
kommende år.

Kommunale udgifter til udsat familie – før og efter arbejde med en helhedsorienteret indsats1, tusinde kr.

900
Foranstaltninger over for børn
Foranstaltninger over for unge
Foranstaltninger over for voksne
Økonomien for familien / forsørgelsen

600

300

0
Familie, før

Klaus Marius Hansen
Direktør for Social og
Arbejdsmarked i kommunen.

Familie, efter

FIGUR 1 — Den helhedsorienterede indsats kan flytte udsatte familier fra et liv
med tunge sociale problemer og høje kommunale udgifter til et mindre belastet
liv. Det vil reducere de kommunale udgifter mærkbart. I dette tilfælde falder de
årlige kommunale udgifter til familien fra godt 1 mio. kr. til lige under 235.000
kr. Kommer de voksne også i arbejde, ender regnestykket i et stort plus.
NOTE1 — Regneeksemplet omfatter kun de kommunale og ikke de statslige udgifter.
KILDE — Evaluering af helhedsindsats for familier, Oxford Research for Lolland Kommune, 2016.

pct. Senere evalueringer i Lolland og Thisted bekræfter tendensen.
“En meget sårbar gruppe borgere er
kommet i gang med en uddannelse eller
er rykket tættere på arbejdsmarkedet. Et
par stykker er endda kommet i ordinær beskæftigelse. Vi kan også se, at familierne
har fået større livskvalitet. For børnene er
der også positive resultater, fordi de har
et mindre fravær i skolerne,” siger Ulrikke
von Tangen Rothe fra Lolland Kommune.
Den lille familie på tre personer er et
godt eksempel. Den skal ikke længere forholde sig til ti sagsbehandlere, men til fire.
I hverdagen har struktur og rutiner afløst
kaos. Der er nu et lille mentalt overskud, og
det betyder, at faderen gerne vil i gang med
et skånejob, mens moderen har overskud
til at tænke på uddannelse og muligheden
for at komme i arbejde. Bekymringerne for
datteren er aftaget, og hun opfører sig nu
helt som andre toårige børn.
Mens de ti kommuner har flyttet de
voksne et lille stykke, er netop udviklingen for familiernes børn og unge særligt
mærkbar. Hvor 49 pct. havde svære eller
omfattende problemer før indsatsen, er
den andel nu faldet til 40 pct. Det inde-
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bærer bl.a., at flere af de unge har fået et
fritidsjob, og at de har nemmere ved at få
venner.

Investeringen på Lolland
På linje med kollegerne i de øvrige projektkommuner har Ulrikke von Tangen Rothe
og hendes team i Lolland Kommune både
arbejdet med ændringer i den måde, hvorpå de møder borgerne, og med den måde,
de som kommune organiserer indsatsen
over for borgerne.
Der er med andre ord sket ændringer
både udadtil og på de indre linjer.
“Vi skal have en anden form for samtale
med borgerne, så det ikke altid handler om
ret og pligt, men om hvad der er vigtigt for
den enkelte. Derfor spørger vi dem også
om, hvilke håb og drømme de har for deres
fremtid. Den måde at møde borgerne på,
kan udgøre en utrolig forskel,” siger Ulrikke von Tangen Rothe.
Det sværeste har været at bygge bro
mellem de forskellige professionelle aktører og deres forvaltninger.
“Det er så oplagt at se på hele familien,
men der skal laves rigtig meget om, før det
kan lykkes. Det handler om medarbejder-
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nes faglighed og deres arbejdskultur, og
det handler om ledelse og politikere. De
skal også turde det her,” siger hun.
Netop Lolland Kommune er en af de
kommuner, hvor andelen af borgere uden
tilknytning til arbejdsmarkedet er højest.
“Vi har et stort ønske om at bryde den
negative sociale arv, som er meget stor her
på Lolland. Vi tror også på, at det er en investering, som forrenter sig i de kommende år,” siger Klaus Marius Hansen, direktør
for Social og Arbejdsmarked i kommunen.
Og potentialet er meget stort. Kan projektet flytte en familie fra en tilværelse
med ’svære’ sociale problemer til ’lettere’
sociale problemer, kan kommunen spare
mange penge. Lykkes det derudover at få
en voksen i job, er der lige frem en positiv
gevinst. Se figur 1.
Fremover vurderer Klaus Marius Hansen, at omkring 100 familier kommer til at
deltage i den helhedsorienterede indsats.
Det er væsentligt flere end projektets nuværende 25 familier.
“Vi kommer til at udvælge de familier,
der kan få glæde af den her måde at arbejde
på. Det bliver nok en slags midtergruppe af
de socialt ramte familier,” siger han •

Med familien for bordenden
Familiekoordinatorer i Lolland sætter familien og ikke lovgivningen først, når de udarbejder handleplaner. “Familierne vælger selv, hvilket problem de vil løse først,” siger en familiekoordinator.
SOCIAL INDSATS

L

olland Kommune har i 2 år sat 25 udsatte familier for bordenden i diskussionen om, hvad der skal til, for at hele
familien rykker sig i positiv retning. Det har
betydet markante fremskridt for familierne
og lige så store ændringer i den måde, som
sagsbehandlerne og en lille gruppe af familiekoordinatorer arbejder på.
Mandag Morgen har bedt tre familiekoordinatorer i Lolland Kommune; Lotte Hjort,
Pernille Kiehn og Tina Hansen fortælle om
det vigtigste og det sværeste i arbejdet med
den helhedsorienterede indsats over for udsatte familier.
De siger, at det vigtigste er, at koordinatorerne skubber myndighedsrollen om i anden
række. I første række kommer en ny tilgang i
mødet med borgerne og familierne.
“Der er mange lovgivningskrav, men jeg
starter ikke længere en samtale med at sige,
at ’nu mødes vi, fordi kontanthjælp er en
midlertidig ydelse, og du skal …’ Jeg spørger i
stedet om, hvad de synes, vi skal starte med,”
siger Tina Hansen.
I løbet af samtalen taler de både om drømme, ønsker og udfordringer. Drømmene og
ønskerne bliver noteret på små grønne sedler, udfordringerne på små røde sedler. Sed-

del for seddel vokser indsigten i familiens liv,
og det gælder både for en familiekoordinator
som Tina Hansen og for familien selv.
“Vi bruger de grønne og de røde sedler til
at lave en kortlægning sammen med familien. Undervejs sætter familien ord på hver
enkelt familiemedlems mål, og de beskriver
også selv, hvordan de vil komme hen til målet,” siger Pernille Kiehn.
Hun fremhæver, at familien selv er med
til at udforme planen og den rækkefølge, udfordringerne skal løses i. I løbet af forløbet
evaluerer familiekoordinatoren sammen
med familien, om udviklingen går i den rigtige retning. Går det ikke som ønsket, retter
de indsatserne til, eller bytter måske om på
rækkefølgen. Se figur 1.
De tre familiekoordinatorer har færre sager end hidtil, og det er med til at skabe den
nye praksis. Tina Hansen siger, at hun tidligere havde en halv time til hver borger, og
at møderne fandt sted på hendes kontor. Nu
rykker hun ud til familien og tager mødet ved
spisebordet. Det tager tid at komme derud, og
det tager også tid, når familien beskriver sin
egen situation og skal sætte ord på den, seddel efter seddel.
Den tid opfatter de tre som en investering.
De får et bedre billede af familiens situation,
og ikke mindst får de en bedre relation til det
enkelte familiemedlem.

Og den relation kan være afgørende.
“Jeg får mange sms’er fra familier, hvor
de orienterer mig om et problem eller spørger mig til råds. De ved godt, at jeg nok ikke
svarer dem en lørdag aften, men at jeg så
gør det med det samme mandag morgen.
Det vigtige er, at de har fået det sagt,” siger
Lotte Hjorth.
Hun mener også, at tilliden betyder, at
familierne orienterer hende tidligere om
problemer, der ellers kunne vokse sig store.
Det vigtigste er også det sværeste, for
den nye måde at møde familierne på repræsenterer et brud med den hidtidige praksis.
“Jeg har mange års erfaring med min
rolle som sagsbehandler med en myndighedsfunktion, og jeg har skullet øve mig på
den nye måde at være myndighedsperson
på, hvor jeg arbejder med at skabe en tillidsfuld relation til familierne. Det er spændende, og det er også svært,” siger hun.
Familiekoordinatorerne har ikke bare
en ny rolle over for borgere og familier, de
har også en ny rolle i forhold til hinanden.
“Før arbejdede vi i hver vores forvaltning
og havde måske kontakt til de samme familier uden at tale ret meget med hinanden.
Vi var ikke fælles om opgaveløsningen. Nu
sidder vi omkring det samme bord og taler
om familierne og deres behov,” siger Pernille Kiehn •

Inddragelse og motivation reducerer sociale problemer
Samarbejde mellem familiekoordinatorer og familie; metoder og effekter i et ideelt forløb

Samarbejde
Metode

Umiddelbar effekt

Overblik over familiens historik
Inddragende samtaler
(screening)
Større indblik i familiens
ressourcer
Samarbejde om udarbejdelse
af familieplan
Familien oplever, at der tages udgangspunkt i deres ressourcer
Implementering og
opfølgning
Øget selvindsigt
i familien

Effekt på kort og mellemlang sigt
Voksne

Unge

Større villighed til at arbejde
med sig selv

✳ Bedre trivsel
✳ Fysisk og
psykisk
sundhed
✳ Bedre
forældreevne
✳ Større tilknytning til
arbejdsmarkedet og
uddannelse

✳ Bedre trivsel
✳ Fysisk og
psykisk
sundhed
✳ Fritidsforhold og
venskab
✳ Fritidsjob
✳ Uddannelsesparathed

Børn
Mere stabil
hverdag

✳ Større
tryghed og
støtte i
hjemmet
✳ Bedre trivsel
✳ Stabil gang i
skole- eller
dagtilbud

Mål/effekt på
lang sigt

•Familierne
bryder den
sociale arv
•Større
sandsynlighed
for, at voksne
og/eller unge
kommer i
arbejde eller får
en uddannelse

FIGUR 1 — Familiekoordinatorer inddrager familier i udvikling af plan på baggrund af fælles kortlægning af familiens ressourcer. Det kan reducere ‘kaos’ i familien og øge de voksnes støtte til unge og børn.
KILDE — Evaluering af helhedsindsats for familier, Oxford Research for Lolland Kommune, 2016.
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Sociale virksomheder skal
skabe tusindvis af job til udsatte
Knap hver fjerde kommune har nu vedtaget en strategi for, hvordan de vil fremme
socialøkonomiske virksomheder. Socialøkonomiske virksomheder kan sikre job til flere udsatte
borgere og blive en vigtig byggesten i fremtidens velfærdssamfund, vurderer eksperter.

Jens Reiermann
jre@mm.dk

Torben K. Andersen
tka@mm.dk

SOCIALØKONOMI
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ogle medarbejdere er blinde eller døve. Andre er autister eller
udviklingshæmmede. En helt
tredje gruppe har været på kontanthjælp meget længe. Fælles
for dem alle er, at de har svært ved at klare sig
i en almindelig virksomhed.
Men nu er borgmestre over hele landet for
alvor ved at få øjnene op for det store potentiale ved socialøkonomiske virksomheder.
Knap hver fjerde kommune – svarende til
23 kommuner med de tre største, København,
Aarhus og Aalborg, i spidsen – har vedtaget en
strategi for socialøkonomiske virksomheder.
For langt de flestes vedkommende er det sket
inden for de seneste to år, og flere kommuner
har planer om at udarbejde en lignende strategi inden for den nærmeste fremtid.Se figur 1.
Det viser en stor kortlægning, som Mandag Morgen har foretaget.
Dermed bliver de socialøkonomiske virksomheder endnu et redskab til at få flere borgere på kanten af arbejdsmarkedet i arbejde.
Kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen har
øget presset på den enkelte borger og på kommunerne for at hjælpe til med at skabe de efterspurgte job.
Branchedirektør Jon Krog fra Selveje Danmark – brancheforeningen for selvejende
nonprofitorganisationer – oplever også en stigende interesse fra kommunerne.
“Inden for de sidste par år har der været en
klar fremgang i antallet af kommuner, som
har taget området til sig og har lavet en poli-
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tisk strategi på området. Socialøkonomiske
virksomheder er en del af løsningen på de udfordringer, vi har på arbejdsmarkedet. Og de
er en meget stor del af løsningen for de grupper, som befinder sig langt væk fra arbejdsmarkedet. De mennesker udgør et kæmpe
potentiale, men vi er ikke i nærheden af at få
det udnyttet ordentligt endnu,” siger Jon Krog.
Kortlægningen viser også, at der ikke er to
kommuner, der har grebet opgaven an på samme måde. Nogle har udarbejdet en strategi
med et snævert fokus på de socialøkonomiske
virksomheder, andre har forankret deres strategi i beskæftigelsespolitikken. I nogle kommuner indgår den i erhvervspolitikken, mens
en enkelt kommune lader socialøkonomiske
virksomheder være en del af bæredygtighedsstrategien.

Fra it-specialister til kokke og cafeer
Helt ligesom andre virksomheder tjener socialøkonomiske virksomheder penge på almindelige markedsvilkår ved at sælge deres
produkter og serviceydelser til private forbrugere, andre virksomheder eller det offentlige.
Kommunerne bruger altså ikke skattekroner til at fremme virksomhedernes virke.
Men i modsætning til andre virksomheder investerer de socialøkonomiske virksomheder
hele deres overskud i at skabe arbejdspladser
for flere udsatte borgere eller fremme et samfundsgavnligt formål som miljø, sundhed eller kultur.
Socialøkonomiske virksomheder som
Specialisterne, Huset Venture og Glad Fonden
hører til blandt de mest kendte.
Specialisterne beskæftiger f.eks. folk med
autismespektrum-forstyrrelser (ASF) og sælger på helt normale markedsvilkår konsulentydelser inden for bl.a. test af it-systemer
og programmering. Virksomheden har på få
år forvandlet sig fra at være en lille filantropisk virksomhed til en verdensomspændende
eksportsucces, og den har en ambitionen om
at skabe en million job til verdens autister. En
cost-benefit-analyse fra 2013 viste, at hver af
virksomhedens ansatte i gennemsnit skaber
en samfundsøkonomisk gevinst på 87.000 kr.
om året.
Det skønnes, at der findes op imod 300 socialøkonomiske virksomheder i dag. Kommunerne spiller en hovedrolle i bestræbelserne
på at skabe flere og stærkere virksomheder. De
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er en slags ambassadører for denne alternative
virksomhedsform, er gode kunder i butikken,
og borgmestre over hele landet noterer med
glæde, når en ny virksomhed slår dørene op.
Et eksempel er Café Liv i den lille vestsjællandske by Høng. Her arbejder en professionel
kok sammen med otte udviklingshæmmede
borgere.
Tilsammen løser de socialøkonomiske
virksomheder en stor samfundsmæssig opgave ved at hjælpe handicappede og andre
udsatte grupper ind på arbejdsmarkedet, og
virksomhederne kan derfor blive en vigtig
byggesten i fremtidens velfærdssamfund.

Kommuner i nøglerolle
Kommuner som Roskilde, Kolding og Silkeborg er blandt frontløberne og har alle ambitiøse strategier for at styrke og tiltrække flere
private socialøkonomiske virksomheder.
Roskilde vandt sidste år den Socialøkonomiske Kommunepris for sit arbejde med
at sikre gode vilkår for disse virksomheder i
skarp konkurrence med bl.a. Jammerbugt og
Silkeborg. Prisen er stiftet af fire af landets
førende socialøkonomiske virksomheder:
Grennessminde, Specialisterne, Glad Fonden
og All Ears Telemarketing (tidl. Telehandelshuset).
Direktør Hanne Danielsen fra Grennessminde i Høje Taastrup siger, at der er stor forskel på kommunernes måde at samarbejde
med socialøkonomiske virksomheder på. For
en gruppe kommuner har det en stor, nærmest strategisk betydning, mens det for andre
har langt mindre bevågenhed.
“Vi har svært ved at få vores økonomi til at
løbe rundt, hvis ikke vi også har kommunerne
som kunder. Derfor er det helt afgørende for
os, at kommunerne tænker socialøkonomiske
virksomheder ind i deres indkøbspolitik,” siger Hanne Danielsen.
Grennessminde er et bo-, arbejds- og uddannelsessted for unge mellem 16 og 30 år
med særlige behov og beskæftiger omkring
140 ansatte.
Et problem er her, at produkter og serviceydelser fra socialøkonomiske virksomheder
sjældent er billigere end andre virksomheders. Til gengæld skaber de socialøkonomiske
virksomheder job til borgere, der ellers ville
have svært ved at finde et job.
“Vi kan vinde udbuddene, hvis kommu-

Det socialøkonomiske danmarkskort
Oversigt over kommuner med et systematisk fokus på socialøkonomiske virksomheder samt indbyggertal

Frederikshavn
60.478

Jammerbugt

38.621
Partnerskabsaftale

Aalborg

210.276
Bæredygtighedsstrategi

Strategi med fokus på
socialøkonomiske virksomheder

Mariagerfjord

Socialøkonomiske virksomheder
forankret i andre strategier

42.132
Beskæftigelsesplan

Silkeborg
91.080

Norddjurs

Aarhus

38.039

331.505

Ikast-Brande

Randers

41.080
Erhvervsudvikling

97.840
Beskæftigelsesplan

Kalundborg
48.846

Vejle

115.987

44.909

Holbæk

Roskilde
86.657 Albertslund

27.792
Erhvervsstrategi

70.465

Horsens

112.494
Iværksætterstrategi

Esbjerg

Frederikssund

Kbh.

88.353

Slagelse

78.534
Erhvervspolitik

Kolding
91.745

594.535
Vækststrategi,
Indkøbspolitik

Lejre

27.431

Køge

59.974

Frb.

104.180
Vækst og job

FIGUR 1 — 23 af landets 98 kommuner tillægger samarbejdet med socialøkonomiske virksomheder strategisk betydning.
De 23 kommuner dækker godt 43 pct. af befolkningen, eller 2,5 mio. danskere. Langt de fleste kommuner har udarbejdet
deres første strategi på området i perioden 2014-2016.
NOTE — Metode: Mandag Morgen har googlet ‘kommunenavn socialøkonomi strategi’ og ‘kommunenavn socialøkonomi’. I tilfælde af tvivl har vi
kontaktet kommunen telefonisk.
KILDE — Mandag Morgen og Danmarks Statistik.
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Socialøkonomisk virksomhed

nerne både lægger vægt på pris og kvalitet,”
siger Hanne Danielsen.
Og omvendt gælder det også, at socialøkonomiske virksomheder sjældent vinder opgaver, hvis en kommune alene fokuserer på pris.
Kommunen skal med andre ord anlægge en
bredere betragtning, når de udbyder opgaver,
hvis de ønsker, at socialøkonomiske virksomheder skal være med til at hjælpe kommunen
med at få flere udsatte ud på arbejdsmarkedet.
“Hver gang vi ansætter en borger, der ellers ville være langt væk fra arbejdsmarkedet,
er det en økonomisk gevinst for samfundet.
Hvis ikke kommunerne ser den helhed, vil socialøkonomiske virksomheder kun sjældent
vinde et udbud,” siger Hanne Danielsen.
Langt de fleste kommunale strategier har
netop fokus på, hvordan kommunen gennem
indkøb kan åbne nye markeder for socialøkonomiske virksomheder. Det kan f.eks. ske
med henvisning til den nye udbudslov, der gør
det muligt at reservere udbud til socialøkonomiske organisationer.

Hardcore business
Samtidig med at flere kommuner fokuserer
deres indsats over for socialøkonomiske virksomheder, lægger de øget vægt på, at det ikke
længere er nok med filantropi eller behjertede
iværksætteres ønske om at hjælpe. Der skal
mere til. Der skal være tale om virksomheder,
der helt som andre virksomheder skal operere
på markedsvilkår. Som chef for Arbejdsmarkedsafdelingen i Frederiksberg Kommune,
Johnny L. Madsen, udtrykker det:
“Der har været meget hype omkring socialøkonomiske virksomheder, fordi de har haft
fokus på at skabe arbejde til udsatte borgere.
Men alt for mange af dem er gået ned, og derfor er de gode hensigter ikke nok.”
Johnny L. Madsens afdeling har derfor
vendt tilgangen om. Her ser man nu først på
arbejdsmarkedets efterspørgsel efter arbejdskraft og prøver så på det grundlag at lede udsatte borgere hen til de brancher, der lige nu
mangler arbejdskraft. Det kan være på en
socialøkonomiske virksomhed, men det kan
også være på en virksomhed, der opererer helt
som andre virksomheder. Og kommunens
strategi om socialøkonomiske virksomheder
indgår nu som en del af dens vækst- og jobstrategi.
Målet tæt på at være indfriet
Også i Randers Kommune lægger man lige
så meget vægt på ordet ’virksomhed’ som på
ordet ’social’. I beskæftigelsesplanen for 20172020 understreger kommunen både et ønske
om at fremme socialøkonomiske virksomheder, og at de “skal fungere på ordinære forretningsmæssige vilkår”.
“Markedet skal være drivende for den socialøkonomiske virksomhed. Vi vil gerne
hjælpe virksomhederne, når vi kan, men vi
kan ikke støtte driften. Vi mener heller ikke,
at kommunen skal betale en virksomhed for
23. JANUAR
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Flere og flere socialøkonomiske virksomheder vælger at registrere sig
som en ‘Registreret Socialøkonomisk Virksomhed’ (RSV). Registreringen
fungerer som en blåstempling og er i nogle kommuner en forudsætning
for et samarbejde. Lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder
stiller fem krav til de virksomheder, der ønsker at blive registreret.
Virksomheden skal:
✳ have et socialt formål
✳ være erhvervsdrivende
✳ være uafhængig af det offentlige
✳ være inddragende og ansvarlig i sit virke
✳ have en social håndtering af sit overskud ved at anvende sit resultat
efter skat til reinvestering i egen virksomhed, investering i eller donationer til andre registrerede socialøkonomiske virksomheder eller til
organisationer med et almennyttigt eller alment velgørende formål eller en begrænset udbetaling af udbytte eller anden form for overskudsdeling mellem ejerne af virksomheden.
Kilde

Lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder (L711 af 25. juni 2014).

at aktivere borgere, for så bliver aktiveringen
til en del af deres forretningsmodel,” siger
Ole Andersen, arbejdsmarkedschef i Randers
Kommune.
Lige præcis her rører han ved et kernepunkt. Kommunerne er blevet mere forretningsorienteret i deres tilgang til sociale virksomheder. Sociale iværksætteres ønsker om
at bruge deres virksomhed til at skabe et lidt
mere rummeligt arbejdsmarked er ikke i sig
selv nok. Det er heller ikke godt nok, hvis en
virksomhed i bund og grund tilbyder aktivering af borgere. Der skal mere til, og det mere
er et marked og en efterspørgsel efter virksomhedens produkter eller ydelser. Derfor
fungerer Ole Andersens medarbejdere i Randers Kommune nu som konsulenter eller rådgivere for socialøkonomiske virksomheder.
“Vi kan hjælpe virksomheden med at forstå lovgivningen. Det kan f.eks. være den nye
udbudslov, der giver offentlige indkøbere mulighed for at øremærke en del udbud til virksomheder, der beskæftiger borgere med særlige behov,” siger han.
Silkeborg Kommune er en af de kommuner, hvor samarbejdet med socialøkonomiske
virksomheder sker som led i en egentlig, fokuseret strategi. Kommunen vil være “førende i
samarbejdet med socialøkonomiske virksomheder”, som det hedder i strategiplanen. Målet
er at være med til at have skabt 20 socialøkonomiske virksomheder i 2020. Efter godt et
års arbejde er der nu skabt otte virksomheder,
og flere er i pipelinen. Heller ikke i Silkeborg
møder kommunen op med kroner og øre til de
sociale iværksættere.
“Sociale iværksættere er tit sårbare, fordi
de starter fra nul, og de må ikke få støtte fra
det offentlige,” siger projektleder John Kvist-
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gaard, der er en af landets mest erfarne aktører i arbejdet med socialøkonomiske virksomheder. Se også “Silkeborg har succes med
socialøkonomisk strategi”.

Regeringen vender det blinde øje til
Paradoksalt nok har kommunerne skruet op
for ambitionerne på et tidspunkt, hvor regeringen ellers synes at have droslet ned i sine
ambitioner sammenlignet med den tidligere
Helle Thorning-regering.
Løkke-regeringen har bl.a. lukket et forholdsvist nyt vækstcenter for socialøkonomiske virksomheder under Erhvervsstyrelsen
med over ti ansatte og nedlagt et ekspertråd
med Stine Bosse som formand, inden det
kunne nå at fejre sin étårs fødselsdag. I stedet
har regeringen oprettet et nyt Dialogforum for
Samfundsansvar og Vækst med et noget bredere fokus end blot socialøkonomiske virksomheder.
Det har dog ikke dæmpet kommunernes
lyst til at forsøge at tiltrække flere socialøkonomiske virksomheder. De har bl.a. dannet
et stort netværk, hvor over 30 kommuner nu
deltager for at udveksle erfaringer og viden.
Repræsentanter fra de mange kommuner skal
mødes igen sidst på måneden.
Siden januar2015 har det været muligt at
opnå en slags blåt stempel som ’Registreret
Socialøkonomisk Virksomhed’, hvis man
opfylder en række betingelser. Foreløbig har
over 150 virksomheder fået dette stempel. Det
giver ikke nogen skattefordele, men det kan
måske stille dem lidt stærkere i forbindelse
med udbudsrunder og partnerskabsaftaler
med kommunerne. Se tekstboks.
Advokat Line Barfod fra Foldschack og
Forchhammer – og tidligere medlem af Fol-

ketinget for Enhedslisten – er en af landets
varmeste fortalere for socialøkonomiske virksomheder. Hun er også en af initiativtagerne
til den nye Komité for Socialøkonomi, der blev
dannet i februar som en reaktion på, at regeringen lukkede både ekspertrådet og vækstcenteret for socialøkonomiske virksomheder.
Hun er glad for, at så mange kommuner nu har
lavet en strategi.
“Vi har jo set fra andre områder som f.eks.
økologi, at når først kommunerne går i gang,
så sker der noget. Jeg håber, at der om fem-ti
år vil være strategier i alle kommuner, og at
investorer har fået øjnene op for, at socialøkonomiske virksomheder er en god og sikker investering. De giver måske ikke et lige så godt
afkast. Men der er heller ikke den samme risiko som ved mange andre startups, da det virkelig er folk med stort engagement,” siger Line
Barfod, der også er medlem af regeringens nye
Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst.

Fra udlicitering til afknobning
Mandag Morgens kortlægning viser også en
stigende interesse fra kommunerne for at afknoppe nogle af deres institutioner og indsatser. Udtrykket betyder, at offentlige opgaver
som f.eks. beskæftigelsesindsatser for udsatte

grupper i stigende grad bliver lagt over til socialøkonomiske virksomheder, drevet af måske tidligere kommunalt ansatte eller andre
ildsjæle.
Brancheforeningen Selveje Danmark oplever en stigende interesse blandt borgmestrene for at løfte opgaver ud af kommunen ved
at etablere en socialøkonomisk virksomhed.
Men der hersker også stor forvirring om, hvad
der kan lade sig gøre inden for de nuværende
juridiske rammer, udbudsregler og kommunalfuldmagten. Derfor er brancheforeningen
gået i gang med at lave vejledningsmateriale
målrettet til kommunerne.
“Kommuner og arbejdsmarkedsudvalg har
en masse spørgsmål om, hvad der kan lade
sig gøre. På f.eks. det kommunale beskæftigelsesområde er der masser af folk, som har
gode ideer, men som bliver begrænset af kommunalfuldmagten. Skal ideen køre videre og
udvikles som en forretningsmodel, kan den
derfor løftes ud af kommunen,” siger branchedirektør Jon Krog.
Bornholms Mosteri er et eksempel på afknopning. Virksomheden producerer økologisk most og saft til restauranter, butikker og
cafeer i Norden. Over halvdelen af medarbejderstaben består af psykisk sårbare borgere.

Silkeborg har succes med
socialøkonomisk strategi
I Silkeborg Kommune baner socialøkonomiske
virksomheder vej for job til udsatte borgere.
NY VELFÆRD

1. maj 2015 forpligtede John Kvistgaard, projektleder på det socialøkonomiske område i Silkeborg Kommune, sig til, at der i 2020 skal
være etableret 20 nye socialøkonomiske virksomheder i kommunen
med mindst 150 stillinger til udsatte borgere. Og han er allerede tæt
på at indfri målet. I dag er der 18 socialøkonomiske virksomheder
med i alt 67 medarbejdere.
Når han skal sætte ord på denne udvikling, taler han om en positiv spiral.
“Vi har en kommune, der virkelig vil fremme socialøkonomiske
virksomheder, og så oplever vi, at jo mere fokus der er på de socialøkonomiske virksomheder, des flere er interesserede i at komme i
gang eller flytte aktiviteter til kommunen,” siger han.
I sin strategi satser kommunen på linje med en række andre
kommuner på, at rammevilkårene for socialøkonomiske virksomheder skal være på plads.
“Vi kan se, at socialøkonomiske virksomheder ofte har brug for
professionel rådgivning. Det kan være for at få styr på bundlinjen,
for at øge omsætningen eller måske for at udvikle forretningen. Så
finder vi, sammen med ErhvervSilkeborg, den rigtige coach,” siger
John Kvistgaard.
Han forklarer, at der allerede nu er gode erfaringer med, at virk-
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Virksomheden begyndte oprindeligt som et
kommunalt beskæftigelsesprojekt i 2006,
men blev i 2013 overtaget af to bornholmske virksomheder – Michelin-restauranten
Kadeau og fiskerivirksomheden Espersen.
Sidste år blev ejerkredsen udvidet med yderligere to aktionærer – fiskerivirksomhed Ocean
Prawns samt Den Sociale Kapitalfond.
Adm. direktør Lars Jannick Johansen fra
Den Sociale Kapitalfond har et solidt indblik i
området. Fonden har siden 2011 vurderet over
700 sociale virksomheder og iværksætterprojekter til sine investeringer og udviklingsprogrammer, haft 52 socialøkonomiske virksomheder gennem sit startup- og vækstprogram
og investeret i syv sociale virksomheder.
“Når jeg ser på udviklingen på området,
er jeg mere positiv end i lang tid. De værdier, som socialøkonomiske virksomheder
står for, begynder nu for alvor at sprede sig.
Kommunerne er begyndt at kigge på socialt
ansvarlige virksomheder på en anden måde
end tidligere og er i stigende grad optaget af
at lade dem tage et større ansvar. Vi er ved at
have god dokumentation for, at udvikling af
sociale vækstvirksomheder er en rigtig god
samfundsøkonomisk forretning,” siger Lars
Jannick Johansen •

somhederne bruger samarbejdet med rådgivere og coaches fra ErhvervSilkeborg til at trimme virksomheden.
Dette er særligt afgørende, fordi socialøkonomiske virksomheder har to bundlinjer: De skal levere både sociale og økonomiske resultater. Og det er langtfra sikkert, at et plus på den sociale bundlinje
også giver et plus på den økonomiske.
Hvor rådgivningen er et af strategiens i alt syv indsatsområder,
er indkøbspolitikken et andet. Her kan en kommune for alvor åbne
et marked, hvor socialøkonomiske virksomheder kan byde ind. Et
eksempel kan være drift af en kantine, et andet eksempel afholdelse
af konferencer og et tredje en form for pedeltjeneste.
John Kvistgaard er ikke et øjeblik i tvivl om, at en kommune som
Silkeborg med godt 90.000 indbyggere kan spille en afgørende rolle
for at fremme udviklingen af socialøkonomiske virksomheder i lokalsamfundet. Han mener, at kommunen har en egeninteresse i det.
“Der er et meget stort pres på alle kommuner for at finde virksomheder, der kan rumme grupper af borgere, der har det svært på
det almindelige arbejdsmarked. Vi tror på, at socialøkonomiske
virksomheder kan tilbyde nye typer beskæftigelse og dermed bidrage til et mere rummeligt arbejdsmarked,” siger han.
Det er altså muligt at skabe job til borgere, der ellers ville have
svært ved at finde beskæftigelse. Derudover viser en business-case,
at det også kan blive en god forretning for kommunen.
Silkeborg-strategien retter sig mod både socialøkonomiske virksomheder og almindelige virksomheder. En mulighed er, at virksomhederne udskiller hidtil kommunale funktioner og opgaver i
en særlig virksomhed med et socialøkonomisk formål. En anden, at
de etablerer arbejdspladser til udsatte borgere inden for deres egne
rammer.
“Mange socialøkonomiske virksomheder er rigtig gode, men hos
os beskæftiger de typisk mellem tre og fire ansatte. Kunne vi få almindelige virksomheder til at give plads til grupper af borgere, der
ellers ville være langt væk fra arbejdsmarkedet, ville det være en
større kilde til inklusion,” siger John Kvistgård •
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Finlands borgerlige regering
tester borgerløn light
Siden nytår har Finlands borgerlige regering testet basisindkomst
til udvalgte, arbejdsløse borgere. Får de et job, beholder de basisindkomsten.
Det skal motivere flere arbejdsløse til at finde et job.

Jens Reiermann
jre@mm.dk

BASISINDKOMST

S

iden nytår har 2.000 tilfældigt
udvalgte arbejdsløse finske borgere fået 560 euro eller omkring
4100 kr. om måneden for ikke
at lave noget. Over de næste to
år deltager de i et af de hidtil mest omfattende forsøg med noget, der ligner en borgerløn. Håbet er, at de 2.000 i løbet af den
toårige forsøgsperiode i højere grad end
normalt vil finde sig et job. Lykkes det, kan
de i hele forsøgsperioden beholde basisindkomsten som en bonus oven i lønnen.
Lykkes det, har den finske regering
med et særdeles utraditionelt virkemiddel, basisindkomsten er en form for bor-

gerløn light, løst et problem, som går igen
i Danmark. Et stort antal borgere bliver
“hængende” på offentlig forsørgelse og
kommer aldrig i arbejde.
Tankevækkende nok er eksperimentet
sat i gang af en regering under ledelse af
Venstres finske søsterparti, Centerpartiet,
og med deltagelse af Dansk Folkepartis og
de konservatives finske søsterpartier, hhv.
Finnernes Parti og Samlingspartiet.
“Regeringen har en pragmatisk tilgang
til alt, hvad der kan gøre op med vores
eget bureaukratiske dagpengesystem og
hjælpe folk i arbejde. Får deltagerne et job,
kan de beholde basisindkomsten. Det er et

meget stort økonomisk incitament,” siger
Markus Kanerva, direktør for den uafhængige finske tænketank Tänk og medlem af
den gruppe af universitetsforskere og andre analytikere, der har udviklet den model, der nu skal afprøves.
Det finske forsøg er kun et af mange
forsøg, hvor regeringer eller lokale myndigheder over hele verden lige nu afsøger
tillempede former for borgerløn. Se verdenskortet side 50. Endnu er der dog ingen
danske forsøg på tegnebrættet.Hvor det
finske forsøg skal gøre op med bureaukratiet i dagpengesystemet og med økonomiske incitamenter trække flere borgere i

Basisindkomst giver stor gevinst ved lavtlønsjob
Udvikling i løn før og efter skat, aktuel indkomst og med basisindkomst, euro
Basisindkomst

Buschauffør i Helsinki
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FIGUR 1 — Deltagerne i Finlands forsøg beholder basisindkomsten, når de
får et job. Dermed får de markant mere ud af et ikke-faglært lavtlønsjob (grøn
linje) eller som buschauffør i Helsinki.
NOTE — Grøn stiplet linje: Løn for ikke-faglærte, gennemsnit i Finland, 1. decil. Rød stiplet linje:
Begyndelsesløn for buschauffører i Helsinki.
NOTE — Figuren angiver den samlede gevinst efter skat og efter aftrapning af sociale ydelser.

Markus Kanerva
Direktør for den uafhængige
finske tænketank Tänk
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KILDE — Regeringens proposition RP 215/2016 rd; Statistics Finland: Structure of Earnings
2015, Appendix Table 1: Average Monthly Earnings ...; AKT - Finnish Transport Workers’
Union: The collective agreement for bus drivers (1 February 2014–31 January 2017).

—

—

48

—

arbejde, kan andre lande have helt andre
målsætninger. De er dog fælles om, at basisindkomsten helt som en borgerløn udbetales uden de betingelser, der normalt
følger udbetaling af offentlige ydelser. Til
gengæld er niveauet i de fleste tilfælde
ikke så højt, at man kan leve af den nu tillempede borgerløn.
Der er en forklaring på, at den finske regering har fravalgt en egentlig borgerløn.
Markus Kanerva og forskergruppen regnede på, at skulle alle voksne finner have
en basisindkomst på de 560 euro, ville det
koste den finske statskasse mellem 75 og
100 milliarder kroner om året. Det er bl.a.
på baggrund af den slags helt uoverskuelige regnestykker, at den finske regering har
målrettet basisindkomsten til arbejdsløse
borgere. Det betyder, at regningen bliver
langt mindre. Der er afsat godt 20 millioner euro, eller ca. 150 millioner kr., til det
toårige forsøg.

Farvel til job-bureaukratiet
Målet med det finske forsøg er derfor ikke
at afprøve en borgerløn i dens ideelle version, men at afprøve om en borgerløn light,
en basisindkomst, vil få arbejdsløse til at
finde et job, fordi det bedre kan betale sig.
Basisindkomsten påde 560 euro udgør
kun en mindredel af dagpengene.
Helt ligesom i Danmark trappes nogle
sociale ydelser eller tilskud ned, i takt
med at ens indtægt stiger. Det er der selvfølgelig gode grunde til.
De fleste vil være enige i, at det offentlige ikke skal betale boligsikring til borgere
med høje indkomster. I praksis kan nedtrapningen imidlertid være så kraftig, at
det ikke rigtig kan betale sig at finde et job.
Et eksempel er boligsikringen, der falder i takt med den stigende indkomst. Et
andet eksempel fra Danmark er, at fripladser i vuggestuer og børnehaver kun gælder
for borgere med en indtægt på mindre end
170.101 kr. Får man et job, vil indtægten
typisk ligge over det niveau, og så skal
forældrene betale mere og mere til vuggestuerne og børnehaverne. På den baggrund beregnede Rockwool Fonden for et
år siden, at den type samspilsproblemer
betyder, at borgere som modtager en over-

Forsøget i Finland er interessant,
fordi effekterne kan trække i hver sin
retning. Basis-indkomsten kan øge
incitamenterne til at søge et arbejde,
men der er også modsatrettede effekter.
Vi ved ganske enkelt ikke, om den ene
eller anden effekt dominerer.
Michael Rosholm
Professor i økonomi ved
Aarhus Universitet

førselsindkomst, får meget lidt ud af at
finde et job.
Den samme type problemer gælder i
Finland. Er der tale om en kortvarig ansættelse, er det oven i købet særdeles
bøvlet for både borgeren og “systemet” at
finde ud af, i hvilket omfang ydelser trappes ned. Den finske regering vurderer i
bemærkningerne til loven om basisindkomsten, at usikkerheden om, hvad det
kommer til at koste, i sig selv udgør en
“psykologisk hindring” for, at den enkelte
dagpengemodtager aktivt søger også kortvarige ansættelser.
“Det kan vise sig, at man ikke får flere
penge mellem hænderne, selv om man
finder sig et job. I dag virker nogle af reglerne nærmest modsat hensigten. I stedet
for incitamenter har vi dis-incitamenter,
der ikke opmuntrer, men tværtimod kan
lægge en dæmper på lysten til at søge et
job,” siger Markus Kanerva.
Når deltagerne i det finske forsøg kan
beholde den skattefrie basisindkomst på
560 euro om måneden, når de har fundet et
job, er der helt sikkert en positiv gevinst ved
at finde et arbejde, også selv om nogle sociale ydelser samtidig aftrappes. Se figur 1.
I Finland skal arbejdsløse ligesom
i Danmark stå til rådighed for arbejdsmarkedet, aktivt søge arbejde, deltage i
samtaler på jobcentrene eller indgå i trænings- eller udviklingsforløb. Listen over
forpligtelser er ret lang. Punkt for punkt
kan det måske se meget rimeligt ud. Men
uanset hensigten bliver for mange finner
hængende for længe i dagpengesystemet.
De mange forskellige rådighedsforpligtelser fører ikke nødvendigvis til et job.
Forsøget med basisindkomsten fritager
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deltagerne for alle den slags rådighedsforpligtelser. Deltagerne kan i princippet
bare læne sig tilbage i sofaen og vende
tommeltotterne op.
“Det er det springende punkt. Vi ved
ikke, om deltagerne vil læne sig tilbage i
sofaen eller omvendt gøre en ekstra indsats for at finde sig et arbejde. Det er lige
præcis den usikkerhed, der gør, at vi må
teste vores model, før Riksdagen beslutter,
om den skal gælde for alle,” siger Markus
Kanerva.
Der er ikke megen forskning, der på
forhånd kan hjælpe Kanerva og det finske
parlament, Riksdagen. Selv peger han på,
at et belgisk forskerteam fra Det Katolske
Universitet i Leuven har undersøgt, om de
heldige vindere af en gevinst i et lotteri
bagefter dropper deres arbejde, eller om
de tværtimod beholder deres job.
“Kun en enkelt vinder droppede sit
arbejde, så det tyder ikke på, at folk nødvendigvis vil læne sig tilbage i sofaen, hvis
de får en indkomst uden forpligtelser, for
eksempel en lotterigevinst eller en basisindkomst,” siger Markus Kanerva.
Der er dog et stykke vej fra de belgiske
lotterigevinster og til den finske basisindkomst. Og lige præcis derfor giver det god
mening at undersøge, hvad der trækker
mest i de finske borgere: Sofaen eller jobbet.
“Forsøget i Finland er interessant, fordi
effekterne kan trække i hver sin retning.
Basisindkomsten kan øge incitamenterne
til at søge et arbejde, men der er også modsatrettede effekter. Vi ved ganske enkelt
ikke, om den ene eller anden effekt dominerer,” siger Michael Rosholm, professor i
økonomi ved Aarhus Universitet •

Hele verden gør klar til basisindkomst
I 2017 starter en række konkrete forsøg med basisindkomst kloden rundt.
Og endnu flere er på vej. I mange lande sker det i en erkendelse af, at der er brug for at
tænke nyt, hvis vi skal undgå, at folk hænger fast i arbejdsløshed. Andre steder er målet
at undgå en yderligere opsplitning af samfundet, få løftet folk ud af fattigdom og hindre
negative konsekvenser af automatisering og robotter.
Starter forsøg i 2017
Forsøg under overvejelse
Har droppet planer om forsøg

@JensJorgeMadsen

Canada

Island

En række provinser i Canada gør klar til forsøg
med basisindkomst i 2017. De første er Quebec
og Ontario, og i starten af december vedtog
regeringen i Prince Edward Island-provinsen enstemmigt, at man ligeledes vil gennemføre et pilotprojekt.
P.E.I. er Canadas mindste provins med 150.000 indbyggere og anses derfor for ideel til et forsøg, hvor alle borgere garanteres en basisindkomst. Den canadiske regering vil siden vurdere resultaterne af de regionale pilotforsøg. Det forestående forsøg i Ontario, som bliver det
foreløbigt største i Nordamerika, er udtænkt af det tidligere konservative senatsmedlem Hugh Segal, og den endelige plan præsenteres i april 2017. Forsøget ventes at
koste 25 mio. canadiske dollar – godt 130 mio. kroner.

Det islandske Piratparti, som i sidste uge var
tæt på at danne regering, er stærk tilhænger af
basisindkomst og har et ønske om, at der gennemføres en undersøgelse af mulighederne for at indføre en betingelsesløs basisindkomst for alle. Trods ny
regeringskrise i Island planlægger Píratar fortsat at
fremsætte dets forslag i parlamentet om såkaldt
“Skilyrðislausa grunnframfærslu”.

Skotland
Byrådet i den skotske region Fife nær Edinburgh besluttede i november at danne en
gruppe, der i 2017 skal udarbejde et forslag til
det første pilotforsøg med basisindkomst. På tegnebrættet er planer for en universel basisindkomst – med mulighed for at tjene penge ved siden af, som så beskattes.
Derudover har byrådet i Skotlands største by, Glasgow,
for nylig bedt dets embedsmænd om at undersøge, hvordan et lokalt pilotforsøg kan strikkes sammen. Tanken
om basisindkomst støttes af Skotlands største parti, det
socialdemokratiske Scottish National Party (SNP).

USA
En sjældent sammensat gruppe af mere end
100 af USA’s førende investorer, topchefer, teknologieksperter, aktivister og universitetsfolk
lancerede i sidste uge “The Economic Security Project”
(ESP), der over de næste to år skal undersøge, hvordan
man udformer den rigtige model for en basisindkomst,
der kan sikre muligheder for alle i USA. Gruppen tæller
blandt andre den tidligere amerikanske, demokratiske
arbejdsminister Robert Reich, direktøren for Y Combinator, Silicon Valleys førende startup-fond, Sam
Altman, Facebook-medstifter Chris Hughes samt lederne af Black Lives Matter-bevægelsen og et hav af andre
prominente personligheder. ESP investerer i første
omgang 10 mio. dollar i forskellige forsøg og støtter seks
organisationer – heriblandt The Center for Popular Democracy, The Roosevelt Institute og velgørenhedsorganisationen GiveDirectly, der på hver deres vis skal levere
research, makroøkonomiske modeller og mulige lovudkast. Y Combinator står bag det mest omtalte forsøg,
som indledes i Oakland i 2017 med 100 familier fra alle
indkomstgrupper, som hver vil modtage 2.000 dollar
om måneden – uden modkrav.

23. JANUAR

•

MANDAG MORGEN

—

—

Irland
Det største oppositionsparti i Irland, det republikansk-konservative Fianna Fáil, foreslog i
sidste måned, at der oprettes en kommission,
der skal bane vej for forsøg med basisindkomst i Irland.
Forslaget er en del af partiets valgprogram, der også
indebærer reformer af sociale ydelser og det irske pensionssystem over en femårig periode. Fianna Fáil foreslår
en minimumindkomst på 188 euro om ugen til samtlige
borgere (ca. 6.100 kr. om måneden). Det irske Green
Party støtter også indførelsen af basisindkomst.

50

—

Finland

Uganda

Den 1. januar indledte den finske regering et
toårigt forsøg med basisindkomst. 2.000
tilfældigt udvalgte arbejdsløse borgere deltager i forsøget, mens endnu 2.000 arbejdsløse borgere
indgår i en kontrolgruppe. Alle udpeges af Socialministeriet, og det er obligatorisk at deltage. Deltagerne slipper for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet og får en
skattefri basisindkomst på 560 euro (ca. 4.165 kr.). De
beholder basisindkomsten i hele forsøgsperioden, selv
hvis de får et job. Forsøget er sat gang af den finske regering, der består af hhv. Venstres, Dansk Folkepartis og
de konservatives søsterpartier.

Den 1. januar 2017 startede et toårigt pilotprojekt med basisindkomst til 50 familier i en
landsby i Fort Portal-regionen i Uganda –
finansieret af den belgiske velgørenhedsorganisation
Eight og i samarbejde med Gent Universitet. Basisindkomsten, som udgør ca. 18 dollar om måneden for
voksne og 9 dollar for børn, svarer til 30 pct. af den gennemsnitlige indkomst for lavtlønnede familier i
Uganda. Forsøget har som mål at undersøge pigers deltagelse i undervisningen, kvinders adgang til sundhedshjælp, deltagelsen i demokratiske institutioner og
den lokale økonomiske udvikling.

Kenya

Holland

Den private amerikanske velgørenhedsorganisation GiveDirectly står i spidsen for en hel
stribe forsøg med basisindkomst i Kenya, som
begynder næste år. I 80 landsbyer får alle voksne omkring 75 cents hver dag i de næste to år. I andre 41 landsbyer er forsøgsperioden 12 år. Derudover modtager indbyggerne i 80 andre landsbyer basisindkomsten som en
samlet sum fra start, som de så selv skal administrere.
Og endelig er 100 landsbyer udpeget til kontrolgruppe.
GiveDirectly forventer, at forsøgene samlet vil omfatte
26.000 personer og koste 30 mio. dollar. De skal blandt
andet dokumentere, hvorvidt pengene vil få folk til at
flytte efter bedre muligheder.

Den 1. januar indledte fire hollandske byer
forsøg med basisindkomst: Groningen, Tilburg, Utrecht og Wageningen. Forsøgene, der
støttes af det hollandske Social- og arbejdsministerium,
varierer en anelse fra by til by. I Utrecht får 600
bistandsklienter ret til at tjene penge ved siden af uden
modkrav. Forsøget deles op i fem testgrupper med forskellige vilkår samt en kontrolgruppe. Som udgangspunkt får alle deltagere 960 euro om måneden (for
enlige), men i et par af grupperne får deltagerne op til
199 euro ekstra, hvis de påtager sig samfundsnyttige/kommunale opgaver. En hollandsk borgergruppe ønsker
at udvide forsøgene til at gælde flere byer i 2018.

Indien
Schweiz

Den indiske regerings øverste økonomiske
rådgiver, Arvind Subramanian, meddelte i
oktober, at landets regering aktivt støtter
ideen om at indføre en universel basisindkomst, der
skal hjælpe millioner ud af fattigdom og beskytte dem
mod en fremtid med øget brug af robotter og automatisering. Siden 2011 har Indien gennemført mindre pilotprojekter med universel basisindkomst i bl.a. 20 landsbyer (inkl. 12 kontrolbyer), hvilket har vist gode resultater. Eksempelvis brugte indbyggerne flere penge på mad
og sundhed, og skolebørnenes resultater blev forbedret
med 68 pct. Samtidig tredobledes folks opsparinger, og
antallet af nye virksomheder steg til det dobbelte. En
national konference i 2017 skal bringe Indien nærmere
en afklaring om en mulig model.

Den schweiziske befolkning stemte i juni nej
til en garanteret basisindkomst for alle borgere. Forslaget lød på et beløb svarende til knap
17.000 kr. om måneden. Personer med en indkomst over
beløbet ville dog ikke modtage støtte. 46,9 pct. af landets stemmeberettigede deltog i afstemningen, hvoraf
76,9 pct. altså sagde nej. Resultatet betød samtidig, at et
muligt lokalt forsøg i Lausanne er skudt til hjørne.

Frankrig
En diger rapport på 443 sider fra det franske
senat foreslog i oktober et treårigt pilotforsøg,
der skal omfatte 30.000 franskmænd. Rapporten, der er udarbejdet af en parlamentskommission
efter socialistisk ønske, foreslår basisindkomst implementeret i hele landet – såfremt pilotforsøget går godt.
Uafhængigt af det mulige nationale forsøg har parlamentet i den franske region Aquitaine besluttet, at man
til juni 2017 indleder det første konkrete regionale
forsøg med basisindkomst. Her overvejes tre testgrupper med samlet op til 3.000 deltagere. Andre regioner i
Frankrig overvejer også forsøg.

New Zealand
Lederen af det newzealandske Labour Party,
Andrew Little, foreslog tidligere i år, at landet
bør overveje at indføre en universel basisindkomst, der skal erstatte alle andre velfærdsydelser.
Ideen blev fremført på partikonferencen “Future of
Work” som indledning til en mere fundamental debat,
før man lægger sig fast på en mulig model.
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